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1. WPROWADZENIE       
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności dotyczących montowania 
rozdzielnic niskiego napięcia. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś umieć przed przystąpieniem 

do nauki, 
− cele kształcenia, jakie powinieneś osiągnąć w czasie zajęć edukacyjnych, tej jednostki 

modułowej, 
− materiał nauczania – czyli treści dotyczące przyłączy, złączy i wewnętrznych linii 

zasilających, klasyfikacji rozdzielnic niskiego napięcia, charakterystyki rozdzielnic niskiego 
napięcia, wykonywania montażu wyposażenia i połączeń elektrycznych rozdzielnic 
niskiego napięcia, przekazania do eksploatacji rozdzielnic niskiego napięcia,  

− zestawy pytań, które pomogą Ci sprawdzić, czy nabyłeś umiejętności wynikające z treści 
materiału nauczania,  

− ćwiczenia, które umożliwiają Ci nabycie umiejętności praktycznych, 
− sprawdzian osiągnięć, 
− wykaz literatury, z jakiej możesz korzystać podczas nauki. 

W materiale nauczania zostały omówione zagadnienia dotyczące wykonania przyłączy, 
złączy i wewnętrznych linii zasilających. Dokonano klasyfikacji rozdzielnic niskiego napięcia 
oraz przedstawiono charakterystykę rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych. 
Materiał nauczania obejmuje również zagadnienia związane z montażem wyposażenia 
rozdzielnicy, wykonywaniem połączeń elektrycznych w rozdzielnicach niskiego napięcia oraz 
przekazaniem rozdzielnic do eksploatacji.  

Wykonując ćwiczenia przedstawione w Poradniku, będziesz rozróżniał przyłącza 
napowietrzne i kablowe, złącza i wewnętrzne linie zasilające, poznasz budowę rozdzielnic 
tablicowych, skrzynkowych i szafowych, dobierzesz na podstawie dokumentacji technicznej 
wyposażenie i zamontujesz je w rozdzielnicy niskiego napięcia, wykonasz połączenia 
elektryczne w rozdzielnicy na podstawie schematów ideowych, dobierzesz niezbędne narzędzia 
do montażu i połączeń elektrycznych wyposażenia rozdzielnicy, poznasz zasady sprawdzania 
wykonanych rozdzielnic i przekazania ich do eksploatacji  

Po wykonaniu ćwiczeń sprawdź poziom swoich postępów rozwiązując test Sprawdzian 
postępów, zamieszczony po ćwiczeniach. W tym celu:  
− przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, 
− podaj odpowiedź wstawiając X w odpowiednie miejsce. 

Odpowiedzi NIE wskazują na luki w Twojej wiedzy, informują Cię również o pewnych 
brakach w przyswajanych przez Ciebie umiejętności.  

W rozdziale 5 tego Poradnika jest zamieszczony „Sprawdzian osiągnięć”, zawiera on:  
− instrukcję, w której omówiono tok postępowania podczas przeprowadzania sprawdzianu, 
− zestaw zadań tekstowych, 
− przykładową kartę odpowiedzi, w której, w przeznaczonych miejscach, wpisz odpowiedzi 

na pytania; będzie to stanowić dla Ciebie trening przed sprawdzianem zaplanowanych 
przez nauczyciela.  
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Schemat układu jednostek modułowych 

724[01].Z2.03 
Montowanie zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych 

724[01].Z2.01 
Dobieranie przewodów elektrycznych 

724[01].Z2.05 
Wykonywanie instalacji elektrycznych i podstawowych pomiarów 

sprawdzających 

724[01].Z2.04 
Montowanie rozdzielnic niskiego napięcia 

724[01].Z2  
Aparaty i urządzenia w instalacjach elektrycznych 

724[01].Z2.02 
Montowanie osprzętu w instalacjach elektrycznych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE   
 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− rozpoznawać przewód elektryczny po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym 
− dobierać rodzaj i pole przekroju przewodu dla określonego obciążenia i warunków pracy, 
− dobierać odpowiednie zabezpieczenie przewodów, 
− korzystać z literatury, norm, kart katalogowych wyrobów oraz materiałów reklamowych 

producentów przewodów elektrycznych, 
− charakteryzować sposoby wykonywania połączeń przewodów, 
− rozpoznawać na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz oznaczeń podstawowe typy 

łączników stosowanych w instalacjach elektrycznych, 
− dobierać rodzaj łącznika do określonych warunków pracy, 
− rozróżniać symbole łączników elektrycznych, 
− wyjaśniać na podstawie schematu ideowego pracę układów elektrycznych z łącznikami, 
− łączyć podstawowe układy z łącznikami instalacyjnymi na podstawie schematów ideowych 

i montażowych, 
− montować bezpieczniki topikowe, rozłącznik izolacyjny, wyłącznik instalacyjny 

nadprądowy, wyłącznik różnicowoprądowy, 
− sprawdzać na podstawie oględzin i wyników przeprowadzonych pomiarów poprawność 

działania układów z łącznikami elektrycznymi, 
− charakteryzować zakłócenia mogące wystąpić w instalacjach elektrycznych, 
− wyjaśniać działanie środków ochrony przed: skutkami oddziaływania cieplnego, prądem 

przetężeniowym, nadmiernym spadkiem napięcia, przepięciami, porażeniem prądem 
elektrycznym, 

− określać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące na 
stanowisku pracy podczas montażu osprzętu i zabezpieczeń instalacyjnych.  

 
 
 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 7 

3. CELE KSZTAŁCENIA     
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróżnić złącze, przyłącze, i wewnętrzną linię zasilającą, 
− rozróżnić przyłącze napowietrzne i kablowe, 
− scharakteryzować rodzaje rozdzielnic niskiego napięcia, 
− odczytać schematy ideowe i montażowe rozdzielnic niskiego napięcia, 
− sporządzić na podstawie dokumentacji technicznej zestawienie wyposażenia rozdzielnicy 

niskiego napięcia, 
− skorzystać z katalogów i materiałów reklamowych firm produkujących rozdzielnice 

niskiego napięcia, 
− dobrać rodzaj rozdzielnicy niskiego napięcia do określonych warunków pracy, 
− rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń literowo cyfrowych 

wyłączniki, bezpieczniki, liczniki energii elektrycznej i przekaźniki, 
− ocenić sprawność aparatury elektrycznej przeznaczonej do montażu rozdzielnic 

na podstawie pomiarów, 
− zamontować aparaturę elektryczną rozdzielnicy, 
− dobrać przewody elektryczne do wykonania połączeń elektrycznych podzespołów 

rozdzielnicy, 
− wykonać połączenia elektryczne obwodów zasilających i odbiorczych rozdzielnicy, 
− sprawdzić poprawność działania rozdzielnicy, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym, ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas 
wykonania montażu rozdzielnic niskiego napięcia. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA  

 
4.1.  Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

od porażeń prądem elektrycznym obowiązujące podczas 
montażu i sprawdzania działania rozdzielnic niskiego 
napięcia 

 
4.1.1. Materiał nauczania  
 
Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy podczas montażu rozdzielnic niskiego napięcia  
 Montaż rozdzielnic niskiego napięcia odbywa się bez napięciowo. Podczas wykonywania 
prac montażowych należy zwrócić uwagę na zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
− odzieży ochronnej, 
− przygotowania stanowiska pracy, 
− wykonywania montażu, 
− użytkowania narzędzi i przyrządów. 

Monter wykonujący montaż mechaniczny i elektryczny rozdzielnicy powinien być ubrany 
w zastępcze ubranie robocze adekwatne do warunków temperaturowych. Są to najczęściej 
spodnie i bluza oraz buty robocze zapobiegające pośliźnięciu się. Dodatkowo podczas prac 
związanych z mocowaniem rozdzielnicy do podłoża, w skład wyposażenia osobistego powinny 
wejść hełm ochronny, okulary ochronne oraz rękawice ochronne. Wymienione wyposażenie 
powinno spełniać kryteria bezpiecznej pracy. Ubranie robocze powinno być całe nie porwane 
w miarę czyste. Hełm i okulary ochronne podlegają okresowym kontrolom na podstawie, 
których kwalifikuje się je do dalszego użytkowania. 

Przygotowanie stanowiska pracy jest bardzo ważnym elementem poprawnego 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Stanowisko montażu powinno być 
przygotowane w oparciu o typ i wymiary montowanych rozdzielnic. Montaż mechaniczny 
i elektryczny powinien odbywać się w miejscach wydzielonych na podestach lub stanowiskach 
monterskich. Powierzchnia stanowiska dostatecznie duża, aby można było zgromadzić 
niezbędne narzędzia monterskie oraz instrukcje montażowe i dokumentację techniczną. W 
pobliżu stanowiska powinna znajdować się mała rozdzielnica zasilająca gniazda niezbędne od 
zasilania elektronarzędzi. Gniazda z klapkami odporne na zagrożenia mechaniczne. W 
rozdzielnicy zasilającej główny wyłącznik oraz zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Jeżeli 
obok siebie znajduje się kilka stanowisk to między nimi powinny być zachowane wymagane 
odstępy lub przegrodzone ściankami czyli boksy montażowe. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych niezbędny jest instruktaż dotyczący montażu 
mechanicznego i elektrycznego rozdzielnic niskiego napięcia. Instruktażu udziela osoba 
dopuszczająca do wykonania zadania, w przypadku szkolnych warsztatów będzie to nauczyciel 
(instruktor) znajdujący się na dziale montażu rozdzielnic. Instruktaż dotyczący wykonania 
zadania powinien zawierać:  
− zakres wykonywanych prac, 
− wyjaśnienie instrukcji i dokumentacji technicznej, 
− przykładowe czynności związane z zakresem pracy, 
− przypomnienie przepisów BHP odnośnie bezpiecznego wykonania czynności 

montażowych. 
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Wykonanie montażu rozdzielnic niskiego napięcia ściśle wiąże się z bezpiecznym 
użytkowaniem narzędzi i przyrządów. Chodzi tu o zagrożenia występujące przy posługiwaniu 
się narzędziami i przyrządami. Narzędzia powinny być dobrane do czynności jakie będą 
wykonywane. Podczas prac na stanowisku narzędzia powinny być ułożone w sposób 
przejrzysty co pozwala je łatwiej odszukać. Codzienne użytkowanie wymaga konserwacji 
co zmniejsza ryzyko uszkodzeń. Klucze i śrubokręty należy dobierać odpowiednio 
do rozmiarów śrub i nakrętek.  

Niewłaściwy dobór narzędzi może prowadzić do uszkodzeń elementów i całych narzędzi. 
Zwiększa znacznie ryzyko zranienia się przy pracy, np. przy ześliźnięciu się narzędzia. 
Źle utrzymane narzędzia elektryczne są często przyczyną wypadków, z tego względu należy 
je szczególnie konserwować. Użytkownik powinien przed każdym użyciem dokładnie 
je obejrzeć żeby stwierdzić, czy nie mają uszkodzeń zewnętrznych. Oprócz oględzin konieczne 
jest regularne kontrolowanie stanu narzędzia elektrycznego przez elektryka w celu 
stwierdzenia bezpiecznych warunków eksploatacji. 
Zasady ochrony od porażeń prądem elektrycznym podczas sprawdzania działania 
rozdzielnic niskiego napięcia  

Rozdzielnice powinny się charakteryzować poprawną i bezawaryjną pracą, która w dużym 
stopniu zależy od jakości materiałów użytych do ich budowy starannego montażu oraz 
właściwej eksploatacji. Każda rozdzielnica powinna zapewniać bezpieczeństwo osobom 
obsługującym. Aby spełnić te warunki, każda konstrukcja rozdzielnicy powinna być poddana 
odpowiednim badaniom pomontażowym. 

Po zainstalowaniu rozdzielnica niskiego napięcia powinna mieć przeprowadzone 
następujące sprawdzenia: 
− zgodność wykonania ze schematem, danymi technicznymi, 
− dokonanie oględzin rozdzielnicy, 
− skuteczności działania mechanicznego elementów napędowych, 
− poprawności montażu aparatów, 
− poprawności ułożenia kabli, 
− właściwej styczności połączeń, w tym szczególnie połączeń skręcanych, 
− oprzewodowania i działania elektrycznego. 

Jednym z podstawowych sprawdzeń prawidłowej pracy rozdzielnicy niskiego napięcia jest 
wykonanie próby napięciowej obwodu głównego. Próbę tą wykonuje się po zainstalowaniu 
rozdzielnicy w miejscu przeznaczenia. Należy zmierzyć rezystancję izolacji miernikiem izolacji 
o napięciu co najmniej 500V. Próbę uznaje się za dodatnią, jeżeli rezystancja izolacji obwodu 
rozdzielnicy, odniesiona do napięcia znamionowego tych obwodów w stosunku do ziemi, 
zmierzona między obwodami i częściami przewodzącymi dostępnymi, wynosi co najmniej 
1000Ω/V dla każdego obwodu. 

Należy również wykonać sprawdzenie działania mechanicznego łączników. Sprawdzeniu 
poddaje się zainstalowane w rozdzielnicy łączniki. Należy wykonać 5 normalnych cykli 
roboczych (zamknięcie – otwarcie) napędami wyłączników, rozłączników, odłączników. 
Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli w czasie badań żaden z elementów układów 
mechanicznych nie uległ uszkodzeniu oraz działanie tych układów było poprawne i zgodne z 
warunkami dokumentacji technicznej.  

Bardzo ważnym sprawdzeniem zainstalowanej rozdzielnicy jest wykonanie badania 
ochrony od porażeń elektrycznych. W rozdzielnicach niskiego napięcia sprawdza 
się skuteczność działania samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania które polega 
na pomiarze impedancji (oporu pozornego) obwodu ochronnego. Wykonuje się również 
sprawdzenie ciągłości obwodów ochronnych. Sprawdza się czy jest zachowana ciągłość 
połączeń między elementami konstrukcji i osłonami a magistrala uziemiającą.  
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Wykonanie czynności sprawdzających związanych z uruchomieniem zainstalowanej 
rozdzielnicy wymaga przestrzegania zasad ochrony od porażeń. Część czynności można 
wykonać w stanie beznapięciowym. Są to oględziny i sprawdzanie mechanizmów 
zamontowanych aparatów oraz kontrola poprawności montażu.  

Najczęściej jednak po zainstalowaniu rozdzielnicy sprawdza się obecność napięcia 
na poszczególnych aparatach oraz w obwodach zasilających rozdzielnicę i odbiorczych 
zasilające poszczególne odbiorniki. Rutynowe sprawdzenia obecności napięcia powinno 
odbywać się dwubiegunowym próbnikiem napięcia lub miernikiem odpowiadającym 
wymaganiom właściwych norm. Dodatkowo osoba sprawdzająca obecność napięcia powinna 
być wyposażona w sprzęt izolacyjny w postaci rękawic elektroizolacyjnych oraz kasku 
z osłoną twarzy – przyłbica. W rozdzielnicach skrzynkowych i szafowych ze względu na 
zastosowanie wyższych napięć niż 230/400V, podczas kontroli obecności napięcia zaleca się 
również stosowanie sprzętu dodatkowego w postaci chodników elektroizolacyjnych 
i pomostów izolacyjnych. Wymieniony sprzęt ochronny bezpośrednio przed użyciem należy 
sprawdzić pod względem technicznym jak i ważności badania.  

Jednym ze sposobów ochrony osób obsługujących lub osób postronnych przed 
dotknięciem lub zbliżeniem do części znajdujących się pod napięciem jest stopień ochrony 
zapewniany prze osłonę rozdzielnicy. Jest on oznaczany literami IP…zgodnie z normą PN –
 EN 60529: 2003. Stopień ochrony informuje również jak jest zabezpieczane wyposażenie 
przed przedostawaniem się do jej wnętrza obcych ciał stałych lub wody.  

 
Tabela 1. Pierwsza cyfra stopni ochrony IP (wg PN–EN 60529:2003)  

Opis stopnia ochrony 
Pierwsza cyfra Przed wnikaniem obcych ciał stałych  Przed dostępem do części 

stałych niebezpiecznych 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
 

6 

bez ochrony 
o średnicy 50 mm i większej 
o średnicy 12,5 mm i większej 
o średnicy 2,5 mm i większej 
o średnicy 1,0 mm i większej 
ochrona przed pyłem nie zapewniająca 
pyłoszczelności 
ochrona pyłoszczelności  

bez ochrony 
wierzchem dłoni 
palcem 
narzędziem 
drutem 
drutem 
 
drutem 

 Tabela 2. Druga cyfra stopni ochrony IP (wg PN–EN 60529:2003)  

Druga cyfra Opis stopnia ochrony 

0 
1 
2 
 

3 
4 
5 
1 

bez ochrony 
ochrona przed kroplami wody padającymi pionowo 
ochrona przed kroplami wody padającymi pionowo przy przechyle 
urządzeń do 15° względem położenia normalnego 
ochrona przed natryskiwaniem wodą pod kątem do 60°  
ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku  
ochrona przed strugami wody kierowanymi z dowolnego kierunku 

2 
6 
7 
8 

ochrona przed silną strugą wody 
ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie 
ochrona przed długotrwałym zanurzeniem w wodzie  

 Pierwsza cyfra umieszczona po symbolu IP określa stopień ochrony przed dotknięciem 
części będących pod napięciem lub części będących w ruchu oraz stopień ochrony 
od przedostawania się do wnętrza ciał stałych (tab. 4.1). Druga cyfra po symbolu IP określa 
stopień ochrony urządzeń przed przedostaniem się do wnętrza wody (tab. 4.2). Jeżeli 
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urządzenie charakteryzuje się stopniem ochrony oznaczonym tylko jedną cyfra, to cyfrę 
pominiętą zastępuje się literą X (np. IP 4X, IP X3). 
 Zgodne z podaną normą dla rozdzielnic niskiego napięcia osłoniętych wnętrzowych jest 
wymagany stopień ochrony co najmniej IP2X, zaś dla rozdzielnic napowietrznych druga cyfra 
charakterystyczna powinna wynosić co najmniej 3. 
 Najczęściej spotykanymi stopniami ochrony rozdzielnic wnętrzowych są: 
IP2X – rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wchodzeniem do wnętrza obcych ciał 

o średnicy równej lub większej niż 12,5 mm, umożliwiająca jednocześnie dostęp 
palcem probierczym o średnicy 12 mm i długości 80 mm, przy czym jest zachowany 
odstęp izolacyjny do części będących pod napięciem, 

IP3X – rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wchodzeniem do wnętrza obiektów o średnicy 
równej lub większej niż 2,5 mm, 

IP4X – rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wchodzeniem do wnętrza obiektów o średnicy 
równej lub większej niż 1 mm. 

Najczęściej spotykanymi stopniami ochrony rozdzielnic napowietrznych są: 
IP43 –  rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wnikaniem do wnętrza obiektów o średnicy 

równej lub większej niż 1 mm oraz chroniąca przed przenikaniem wody natryskiwanej 
na rozdzielnicę pod kątem do 60°, licząc od pionu, 

IP44 –  rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wnikaniem do wnętrza obiektów o średnicy 
równej lub większej niż 1 mm oraz chroniąca przed przenikaniem wody natryskiwanej 
na rozdzielnicę pod dowolnym kątem, licząc od pionu, 

IP54 –  rozdzielnica osłonięta, chroniąca przed wnikaniem pyłu (nie jest to ochrona całkowita, 
przedostający się do wnętrza pył nie może pogarszać bezpieczeństwa) oraz chroniąca 
przed wodą natryskiwaną we wszystkich kierunkach,  

 
4.1.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas montażu rozdzielnic niskiego 

napięcia?  
2. Na czym polega przygotowanie stanowiska pracy w celu montażu rozdzielnic niskiego 

napięcia? 
3. Czego dotyczy instruktaż na stanowisku montażu rozdzielnic niskiego napięcia? 
4. Jakie skutki może spowodować podczas montażu rozdzielnic niewłaściwy dobór narzędzi 
5. Jakie czynności sprawdzające należy wykonać po zainstalowaniu rozdzielnicy? 
6. Jakie pomiary należy wykonać po zainstalowaniu rozdzielnicy? 
7. Jakich narzędzi i sprzętu ochronnego należy używać podczas kontroli obecności napięcia 

w obwodach zasilających rozdzielnicę i obwodach odbiorczych oraz na zamontowanych 
aparatach rozdzielnic niskiego napięcia?  

8. Czego dotyczy stopień ochrony? 
9. Co oznacza pierwsza i druga litera w oznaczeniach stopnia ochrony rozdzielnic?  
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4.1.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1  
 Wykonaj czynności sprawdzające w zainstalowanej rozdzielnicy.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z rodzajem zamontowanej rozdzielnicy,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną rozdzielnicy, 
3) samodzielnie określić czynności sprawdzające,  
4) uzasadnić wybór, 
5) wypisać czynności sprawdzające którym podlega dany typ zainstalowanej rozdzielnicy,  
6) wykonać czynności sprawdzające dla zainstalowanych rozdzielnic.  

 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− normy PN–EN 60439–1, PN–EN 60439–2 i PN–EN 60439–3, określające czynności 

sprawdzające dotyczące zainstalowanych rozdzielnic, 
− dokumentacja techniczna dotycząca zainstalowanych rozdzielnic,  
− zainstalowane rozdzielnice niskiego napięcia, 
− materiały piśmiennicze, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Sprawdź obecność napięcia w zainstalowanej rozdzielnicy.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z typem zamontowanej rozdzielnicy,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną rozdzielnicy, 
3) zapoznać się ze sprzętem izolacyjnym i dodatkowym ochronnym, 
4) zapoznać się z przyrządami umożliwiającymi kontrolę napięcia,  
5) samodzielnie określić miejsce sprawdzenia obecności napięcia w rozdzielnicy, 
6) samodzielnie wybrać sprzęt izolacyjny i ochronny, 
7) samodzielnie wybrać przyrządy kontrolne, 
8) uzasadnić wybór, 
9) wykonać sprawdzenie obecności napięcia w wybranych punktach zainstalowanej 

rozdzielnicy.  
  

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna dotycząca zainstalowanych rozdzielnic,  
− zainstalowane rozdzielnice niskiego napięcia, 
− przyrządy umożliwiające kontrolę napięcia, 
− sprzęt izolacyjny (rękawice elektroizolacyjne, kask z osłoną twarzy – przyłbica), 
− sprzęt ochronny (chodniki elektroizolacyjne, pomosty izolacyjne),  
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
 Wykonaj pomiar rezystancji izolacji w zainstalowanej rozdzielnicy niskiego napięcia.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z typem zainstalowanej rozdzielnicy,  
2) zapoznać się z dokumentacją techniczną rozdzielnicy, 
3) zapoznać się z instrukcja wykonania pomiaru rezystancji izolacji w obwodach rozdzielnic 

niskiego napięcia, 
4) zapoznać się z instrukcją obsługi miernika do pomiaru rezystancji izolacji,  
5) samodzielnie wybrać punkty w rozdzielnicy do wykonania pomiaru rezystancji izolacji, 
6) uzasadnić wybór, 
7) wykonać pomiar rezystancji izolacji i zanotować wyniki pomiaru, 
8) porównać otrzymane wyniki pomiarów z dopuszczalnymi wartościami rezystancji izolacji 

obwodów rozdzielnic niskiego napięcia.  
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna dotycząca zainstalowanych rozdzielnic,  
− instrukcja wykonania pomiaru rezystancji izolacji w rozdzielnicach niskiego napięcia, 
− instrukcja obsługi miernika do pomiaru rezystancji izolacji, 
− uniwersalny miernik izolacji MIC–1 o napięciu pomiarowych 500V,  
− zainstalowane rozdzielnice niskiego napięcia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 
 Określ stopień ochrony rozdzielnicy.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze opisem stopni ochrony rozdzielnic niskiego napięcia,  
2) zapoznać się przykładowymi oznaczeniami stopni ochrony rozdzielnic niskiego napięcia, 
3) samodzielnie dobrać opis do przykładowego oznaczenia stopnia ochrony rozdzielnicy 

niskiego napięcia,  
4) uzasadnić wybór, 
5) przykleić samoprzylepny pasek z właściwym opisem do oznaczenia stopnia ochrony. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− norma PN– EN 60529: 2003 oraz zestawienia najpopularniejszych oznaczeń stopni 

ochrony rozdzielnic niskiego napięcia wraz z opisem,  
− przykładowe oznaczenia stopni ochrony rozdzielnic (bez opisu), 
− samoprzylepne papierowe paski z opisem dotyczącym oznaczeń stopni ochrony, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać czynności sprawdzające w zainstalowanych rozdzielnicach 

niskiego napięcia?   

2) wykonać sprawdzenie obecności napięcia w zainstalowanych 
rozdzielnicach niskiego napięcia?   

3) wykonać pomiary rezystancji izolacji w zainstalowanych rozdzielnicach 
niskiego napięcia?   

4) określić stopień ochrony rozdzielnicy niskiego napięcia na podstawie 
symbolu?   
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4.2. Zasady zasilania budynku mieszkalnego energią 
elektryczną  

 
4.2.1. Materiał nauczania  
       

Budynki mieszkalne, biurowe i mało produkcyjne są zasilane z sieci rozdzielczej prądu 
przemiennego o napięciu znamionowym 230/400V. Sieć rozdzielczą łączy się z instalacją 
budynku za pośrednictwem krótkiej linii zwanej przyłączem i skrzynki z zabezpieczeniami 
zwanej złączem. Od złącza odchodzi wewnętrzna linia zasilająca (WLZ), popularnie zwana 
przez elektryków „pionem” przebiegająca przez poszczególne kondygnacje (budownictwo 
wielorodzinne) i łączy się za pośrednictwem rozdzielnicy z instalacją odbiorczą. Na rys. 1 
przedstawiono przykład połączenia instalacji elektrycznej z siecią energetyki zawodowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Przykład połączenia instalacji elektrycznej z siecią elektroenergetyczną: 1–linia elektroenergetyczna, 
 2 – przyłącze, 3 – złącze, 4 – wewnętrzna linia zasilająca, 5 – rozdzielnica [ 1 s. 56]  

 
Przedstawione na rys. 1 elementy instalacji można zdefiniować: 

Przyłącze – jest to linia elektroenergetyczna łącząca złącze z siecią energetyki zawodowej, 
 Złącze – jest to urządzenie elektryczne służące do połączenia przewodów przyłącza 
z licznikiem rozliczeniowym bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
Złącze jest głównym zabezpieczeniem zasilanego obiektu z jednej strony są do niego 
przyłączone przewody przyłącza, a drugiej – przewody wewnętrznej linii zasilającej lub licznik, 

Wewnętrzna linia zasilająca – (wlz) jest to linia elektroenergetyczna o stałym przekroju, 
łącząca złącze z rozdzielnicą lub kolejnymi rozdzielnicami, 

Instalacja odbiorcza – jest to instalacja znajdująca się za licznikiem rozliczeniowym 
i doprowadzająca energię elektryczną do poszczególnych odbiorników. 
 Rozdzielnice niskiego napięcia zasilane są za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
Wewnętrzne linie zasilające (WLZ) powinny być prowadzone wewnątrz budynku w miejscach 
łatwo dostępnych przeważnie w rurkach elektroinstalacyjnych. Zabrania się prowadzenia 
przewodów WLZ przez strychy i miejsca niedostępne. W budynkach wielorodzinnych i 
użyteczności publicznej gdzie złącze kablowe montowane są w pobliżu rozdzielnicy głównej, 
wewnętrzna linia zasilająca najczęściej zasila wszystkie mieszkania znajdujące się na jednej 
klatce schodowej tworząc tzw. główne ciągi pionowe instalacji. Oznacza to że przewody WLZ 

kW⋅h 

1 

2 

3 

4 

4 

4 
5 

kW⋅h 

kW⋅h 
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łączą złącze – rozdzielnicę główną z licznikami energii elektrycznej zamontowanymi na 
poszczególnych piętrach za pośrednictwem rozdzielnicy tablicowej piętrowej.  

Inne rozwiązanie wykonania wewnętrznej linii zasilającej można spotkać dla przyłączy 
napowietrznych i kablowych w których licznik montowany jest w części pomiarowej złącza. 
Przewody WLZ łączą złącze z główną rozdzielnicą zasilanego wolnostojącego obiektu. 
Wymagania dotyczące wykonania wewnętrznych linii zasilających zostały określone 
następująco: 
− liczba WLZ zależy od liczby, mocy i sposobu rozmieszczenia odbiorców, 
− WLZ może być wykonana jako jednofazowa, jeżeli ma zasilić najwyżej dwie instalacje 

odbiorcze, 
− WLZ wykonuje się przewodem o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 750V, 
− przewody WLZ nie powinny być przecinane, a zatem powinny mieć jednakowy przekrój 

na całej długości, 
− minimalny przekrój żył stosowanych przewodów powinien wynosić 4 mm2Cu a dla WLZ 

przeznaczonych dla jednego lub dwóch odbiorców przekrój nie może być mniejszy 
od 2,5mm2Cu, 

− przewody WLZ układa się w rurach instalacyjnych, listwach instalacyjnych lub szybach 
instalacyjnych przechodzących przez klatkę schodową stosując przewody jedno 
lub wielożyłowe, 

− przekroje żył przewodów powinny być tak dobrane aby spełniały wymagania: 
obciążalności prądowej niemniejszej niż spodziewane szczytowe obciążenie, skuteczności 
działania zastosowanych zabezpieczeń przetężeniowych, dopuszczalnych spadków 
napięcia. 
Rys. 2 przedstawia zasilanie budynku wielorodzinnego o dwóch klatkach schodowych. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2.  Schemat zasilania budynku wielorodzinnego cztero piętrowego z dwiema wewnętrznymi liniami 

zasilającymi [3 s. 14] 
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Przy doborze przewodów WLZ i ich odgałęzień należy uwzględnić wymagania dotyczące 
liczby przewodów lub żył w przewodach wielożyłowych, wynikające z zastosowania układu 
sieci i wymagań co do minimalnego przekroju przewodu ochronno – neutralnego. Najczęściej 
stosowany układ TN – C w sieci zasilającej przechodzi od złącza w układ TN – C – S. 
Wymaga to prowadzenia w liniach trójfazowych pięciu przewodów(lub żył) a w obwodach 
jednofazowych – trzech przewodów.  

W wewnętrznych liniach zasilających mogą być stosowane cztery przewody z przewodem 
ochronno – neutralnym PEN tylko w przypadku, gdy przekroje przewodów fazowych 
ze względu na przewidywane obciążenie są nie mniejsze niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2Al (według 
normy PN – IEC 60364). 

  
4.2.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są zasady zasilania budynku mieszkalnego energią elektryczną?  
2. Czym charakteryzują się poszczególne elementy łączące instalację elektryczną z siecią 

energetyczną? 
3. Jakie są wymagania dotyczące wykonania wewnętrznych linii zasilających?  
 
4.2.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1 

Przyporządkuj nazwę elementu łączącego instalację elektryczną z siecią energetyczną. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wykonania poszczególnych elementów, łączących instalację 
elektryczną z siecią energetyczną, 

2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania właściwych nazw poszczególnym 
elementom łączącym instalację z siecią elektroenergetyczną, 

3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym elementom łączącym instalacje z siecią 

energetyczną. 
5) przykleić taśmą samoprzylepną nazwy do modeli przedstawiających elementy łączące 

instalację z siecią energetyczną.  
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia przedstawiające wykonane elementy łączące instalację z siecią energetyczną 

(z podpisami nazw elementów łączących), 
− modele wykonania elementów łączących instalację z siecią energetyczną 

(nie zawierających nazw i oznaczeń poszczególnych elementów), 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami elementów łączących, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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Ćwiczenie 2 
 Wybierz właściwe przewody do wykonania wewnętrznej linii zasilającej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami przewodów stosowanych do wykonania wewnętrznych linii 
zasilających,  

2) rozpoznać próbki przewodów, 
3) dyskutować w grupie na temat właściwego wyboru przewodów do wykonania 

wewnętrznych linii zasilających, 
4) uzasadnić wybór, 
5) wybrać właściwe przewody do wykonania wewnętrznych linii zasilających, 
6) przykleić samoprzylepny pasek z właściwym symbolem do wybranych próbek przewodów 

do wykonania wewnętrznych linii zasilających. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów przewodów (z symbolami i opisem zastosowania),  
− próbki przedstawiające przewody (bez symboli), 
− samoprzylepne papierowe paski z symbolami przewodów, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  

 
Ćwiczenie 3 
 Określ trasę prowadzenia przewodów wewnętrznej linii zasilającej 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z tekstem przewodnim do ćwiczenia, 
2) wykonać ćwiczenie zgodnie z tekstem przewodnim. 
 
 Tekst przewodni do ćwiczenia  
Informacje (pytania prowadzące) 
1. Jaką rolę w instalacji elektrycznej pełni wewnętrzna linia zasilająca? 
2. Jakie wyróżnia się sposoby wykonania wewnętrznych linii zasilających?  
3. Jakie wymagania i kryteria określają wykonanie wewnętrznej linii zasilającej? 
4. Jaki typ przewodów można stosować do wykonania wewnętrznych linii zasilających? 
5. Jakie są wymagania dotyczące liczby przewodów i żył przewodów wielożyłowych 

podczas wykonania WLZ, wynikające z układu sieci? 
 
Planowanie (pytania prowadzące) 
1. Zaproponuj rodzaj budynku w którym będzie wykonana wewnętrzna linia zasilająca. 
2. Zaproponuj miejsce w którym będzie zamontowane złącze napowietrzne lub kablowe. 
3. Zaproponuj rodzaj przewodów do wykonania WLZ.  
4. Zaproponuj sposób układania przewodów WLZ. 
5. Zaproponuj trasę prowadzenia przewodów WLZ. 
6. Zaproponuj miejsce w którym będzie wykonana rozdzielnica. 
7. Zaproponuj sposób wykonania ćwiczenia. 
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Ustalenie (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia rozmowy z uczniami) 
1. Ustalenie rodzaju budynku w którym będzie wykonana wewnętrzna linia zasilająca. 
2. Ustalenie sposobu układania przewodów WLZ. 
3. Ustalenie rodzaju przewodów do wykonania WLZ. 
4. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów WLZ. 
 
Realizacja (zwrócenie uwagi na trudności i możliwości popełnienia błędu podczas wykonania 
ćwiczenia)  
1. Określ sposób ułożenia przewodów WLZ. 
2. Określ przewody do wykonania WLZ.  
3. Określ trasę prowadzenia przewodów WLZ. 
 
Sprawdzenie 
1. Czy dobrane przewody spełniają kryteria wykonania WLZ? 
2. Czy wybrana trasa i sposób ułożenia przewodów spełnia wymagania dotyczące wykonania 

WLZ? 
 
Analiza (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia dyskusji) 
1. Która część ćwiczenia sprawiła Ci najwięcej trudności ? 
2. Czy ćwiczenie zostało wykonane w całości prawidłowo ? 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja z tekstem przewodnim, 
− zdjęcia przedstawiające miejsca prowadzenia i układania przewodów wewnętrznych linii 

zasilających w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności 
publicznej,  

− modele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych i użyteczności 
publicznej, 

− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozróżnić przyłącze, złącze i wewnętrzną linię zasilającą?   
2) określić funkcję przyłącza, złącza i wewnętrznej linii zasilającej?    
3) zaproponować miejsce prowadzenia i sposób ułożenia przewodów 

wewnętrznej linii zasilającej?   

4) zaproponować przewody do wykonania wewnętrznej linii zasilającej?   
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4.3. Charakterystyka złącz i przyłączy kablowych 
i napowietrznych  

 
4.3.1. Materiał nauczania  
 
Przyłącze 

W zależności od rodzaju zasilanego obiektu i sieci zasilającej wykonuje się przyłącza: 
− napowietrzne, 
− kablowe.  

Przy wykonywaniu przyłączy mogą być stosowane trzy rodzaje zasilania: 
− odgałęźne, 
− promieniowe, 
− przelotowe. 

Na rys. 3 przedstawiono sposoby zasilania przyłączy  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Rodzaje zasilania przyłączy: a)odgałęźne; b)promieniowe; c) przelotowe [1 s. 87] 
 

Przyłącza są trójfazowe i zawierają trzy przewody fazowe (L1, L2, L3) i przewód 
ochronno – neutralny PEN. Wyjątkiem są małe domki mieszkalne gdzie przyłącza są 
jednofazowe zawierają wtedy przewód fazowy L i ochronno – neutralny PEN. Rodzaj 
przyłącza zależy od rodzaju sieci rozdzielczej – kablowa lub napowietrzna.  
 
Przyłącze napowietrzne  

Wykonywane w małych miastach i wsiach, gdzie zabudowa jest niewysoka i luźna, prawie 
wyłącznie jako odgałęźne. Przyłącza napowietrzne wykonuje się przewodem izolowanym 
niezależnie od tego, czy zasilająca linia napowietrzna ma przewody gołe czy izolowane. 
Pozwala to wyeliminować częste zwarcia w przyłączach o przewodach gołych. Używa się 
przewodów samonośnych AsXSn o przekrojach 16 mm2 lub 25 mm2. Żyły fazowe mają na 
całej długości oznaczenia, np. 1, 2 lub 3 karby (rys. 4) pozwalające odróżnić każdą z faz od 
pozostałych i od uziemionej żyły PEN. 

 
 

 
 
 
 
 

Rys. 4.  Przewód samonośny AsXSn na przyłącza napowietrzne (żyły 
aluminiowe, izolacja polietylenowa) [ 4 s. 49]  

b) a) 

c) 
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Przewód zawiesza się na uchwytach przymocowanych do ściany budynku oraz 
na uchwytach odciągowych zawieszonych na słupach linii rozdzielczej niskiego napięcia 
(rys. 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5.  Zawieszenie przewodu AsXSn przyłącza napowietrznego [ 4 s. 50]: a) do budynku: 1– wysięgnik,  

2 – hak, 3– śruba mocująca, 4 – uchwyt przewodu, b) na słupie: 1 – przewód przyłącza, 2 – uchwyt 
odciągowy  

 
Jeżeli budynek jest zbyt niski izolowany przewód przyłącza napowietrznego umieszcza się 

na wysięgniku przymocowanym do ściany (rys. 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 6.  Zawieszenie przewodu przyłącza AsXSn na wysięgniku rurowym [4 s. 51]: 1– wysięgnik rurowy 

z winidurowa rurką w środku, 2 – wspornik, 3 – hak, 4 – obejma, 5 – uchwyt dystansowy, 6 – uchwyt 
przewodu  

 

Podczas wykonania przyłącza napowietrznego przewód nie powinien przebiegać zbyt 
blisko miejsc dostępnych dla ludzi i powinien się on znajdować w odległości co najmniej: 
– 0,5 m od każdego: punktu otworu okiennego lub drzwiowego, punktu balkonu lub 

tarasu oraz od krawędzi dachu, 
– 2,5 m od podłogi balkonu lub tarasu, 
– 1,5 m od komina – odległość pozioma, zabrania się nad kominami, 
– 2,5 m od łatwo dostępnego dachu, 
– 0,5 m od trudno dostępnego nie pokrytego słomą. 

Izolowany przewód przyłącza napowietrznego należy doprowadzić do złącza które 
powinno być umieszczone na fasadzie zasilanego budynku. Przewody przyłącza układane 
na ścianie budynku powinny być umieszczone w rurze stalowej lub rurze z twardego PCV.  

a) 

1 

2 

4 

3 
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1 
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L3 
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b) 

Szczegół „A”  

1 

6 

6 

4 5 

5 

4 3 

3 

4,5 

Szczegół „A”  

3 
6 AsXSn  

1 
2 

Do złącza  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 22 

L1 
L2 
L3 

PEN 

a) b) 

Przyłącze kablowe 
Wykonywane w nowoczesnym budownictwie, zarówno mieszkaniowym, komunalnym jak 

i przemysłowym. Wiąże się to przede wszystkim z coraz bardziej powszechnym stosowaniem 
linii kablowych szczególnie w miastach i zakładach przemysłowych. Często jednak nawet 
podczas prowadzenia linii rozdzielczych napowietrznych, przyłącza wykonuje się jako 
kablowe.  

W przyłączach kablowych uwzględnia się głównie zasilanie przelotowe lub promieniowe. 
Pewniejszym sposobem zasilania, ale bardzo kosztownym jest zasilanie przelotowe. Jest ono 
stosowane w dużych miastach, przy gęstej zabudowie oraz w zakładach przemysłowych, 
a więc tam gdzie jest wymagany duży stopień pewności zasilania.  

Przyłącza kablowe niskiego napięcia wykonuje się kablem cztero żyłowym (trzy żyły 
fazowe – L1, L2, L3 i żyła ochronno – neutralna PEN),typu YKY – żo lub YAKY – żo (żyły 
miedziane lub aluminiowe, izolacja i powłoka z polwinitu) o przekrojach od 25 mm2 
do 240 mm2. Rys. 7 przedstawia kable stosowane do wykonania przyłączy kablowych. 

 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Kable elektroenergetyczne do wykonania przyłączy kablowych wg [14]: a) YKY, b)YAKY 
 

Kabel ułożony jest w ziemi na głębokości uzależnionej od napięcia znamionowego 
i głębokość ta wynosi: 
– 0,7 m – dla kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 
– 0,8 m – dla kabli o napięciu znamionowym przekraczającym 1 kV ale nie przekraczającym 

15 kV (przyłącza przemysłowe).  
Jeżeli kabel przechodzi przez pola uprawne lub łąki głębokość należy zwiększyć do 0,9 m. 

Przy wyprowadzeniu przyłącza z sieci napowietrznej koniecznym jest jego przymocowanie do 
konstrukcji słupa za pomocą uchwytów montażowych oraz zabezpieczenie odgromnikami 
zaworowymi przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Połączenia odgromników 
zaworowych z przewodami linii napowietrznej wykonuje się przewodem ALY o znacznym 
przekroju.  

Odgromniki zaś montuje się na konstrukcji wykonanej z płaskownika ocynkowanego, która 
jest przymocowana do słupa i uziemiona. Rys. 8 przedstawia odgromnik zaworowy 
stosowany w przyłączach kablowych i sposób podłączenia odgromników zaworowych 
na konstrukcji słupa linii napowietrznej. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Rys. 8.  Ochrona przyłącza kablowego przed skutkami wyładowań atmosferycznych [ 4 s. 473]: a)odgromnik 

zaworowy Gza, b) sposób podłączenia odgromników zaworowych 
 
 

a) b) 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 9.  Uziemienie słupa strunobetonowego [ 4 s. 299]: 1 – stalowy płaskownik połączony ze zbrojeniem 
słupa, 2 – zacisk ochronny słupa, 3 – przewód uziemiający łączący słup z uziemieniem 

 
Aby uziemić odgromniki wykonuje się podłączenie konstrukcji do zacisków ochronnych 

słupów strunobetonowych i żelbetonowych w górnej i dolnej części słupa. Dolny zacisk 
ochronny słupa łączy się płaskownikiem z uziomem. Rys. 9 przedstawia sposób uziemienia 
słupa. 

Zupełnie inaczej wykonuje się wyprowadzenie przyłącza z sieci rozdzielczej kablowej. 
Zasilanie przyłącza może odbywać się w sposób odgałęźny lub przelotowy. Pierwszy sposób 
stosowany rzadziej, ze względu na stosowanie muf rozgałęźnych, które są słabym punktem 
w sieci ze względu na dużą częstość uszkodzeń. Awaria mufy pozbawia zasilania wszystkich 
odbiorców przyłączonych do kabla magistralnego.  

Drugi sposób lepszy ale bardziej kosztowny jest związany z zasilaniem przyłącza w sposób 
przelotowy z wprowadzeniem kabla magistralnego do złącza kablowego. Rys. 10 przedstawia 
zasianie przyłączy kablowych z kabla sieci rozdzielczej. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rys. 10.  Przyłącze kablowe zasilane z kablowej sieci rozdzielczej [4 s. 46] : a) z mufą rozgałęźną, 

b) z przelotowym wprowadzeniem kabla do złącza : 1– linia kablowa, 2 – mufa rozgałęźna,  
3 – przyłącze, 4 – złącze, 5 –wewnętrzna linia zasilająca  
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Żyły kabla przyłącza kablowego i żyły przewodu przyłącza napowietrznego wprowadza 
się do złącza w celu połączenia przyłącza z instalacją zasilanego budynku.  
  
Złącze 

Złącze jest specjalną metalową szafką, lub skrzynką z tworzywa termoutwardzalnego – 
poliester wzmocniony włóknem szklanym, odporną na wilgoć i zabezpieczoną przed 
przenikaniem wody. Tworzywo należy do materiałów samogasnących o czasie gaszenia 
15 sekund. W złączu umieszczone są główne zabezpieczenia (zwarciowe i przeciążeniowe) 
zasilanego obiektu, które są dostosowane do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia 
instalacji.  

Obecnie coraz częściej stosuje się złącza kontrolno–pomiarowe które oprócz głównych 
zabezpieczeń mają zamontowany licznik rozliczeniowy energii elektrycznej. Należy również 
zaznaczyć że w złączu wykonuje się rozdzielenie przewodu ochronno – neutralnego PEN 
(układu sieci TN–C) na oddzielny przewód neutralny N i ochronny PE (układ sieci TN–S). 
Miejsce rozdziału przewodu PEN łączy się z uziomem o małej wartości określonej warunkach 
przyłączeniowych wydanych przez Zakład Energetyczny.  

Lokalizacja złącza zależy od rodzaju i sposobu zasilania przyłącza. Wprowadzenie 
przyłącza do złącza wykonuje się dwoma sposobami, w zależności od jego umiejscowienia: 
− wewnątrz budynku, 
− na zewnątrz budynku. 

Pierwszy stosowany głównie dla przyłączy kablowych w budynkach przemysłowych, 
wielo kondygnacyjnych, komunalnych o zwartej zabudowie. Złącze instaluje się 
w wydzielonym i skutecznie zamykanym pomieszczeniu (może to być również klatka 
schodowa) lub we wnęce ściennej na zewnątrz budynku na wysokości 15cm nad poziomem 
terenu.  

Drugi sposób dla przyłączy napowietrznych i kablowych stosowany gównie do zasilania 
wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Złącze instaluje się na zewnętrznej 
ścianie budynku na wysokości około 1,5 m nad poziomem terenu (przyłącze napowietrzne) lub 
usytuowane jest w linii odgrodzenia działki (przyłącze kablowe). Zakłady energetyczne 
preferują instalowanie złącza na zewnątrz posesji, gdyż z zamontowanego tam licznika można 
odczytać wskazanie w czasie nieobecności mieszkańców i utrudnia nielegalny pobór prądu. 
 
Złącze dla przyłączy napowietrznych  

Usytuowane na ścianie do której mocuje się przewód przyłącza. Metalowa szafka zawiera 
główne zabezpieczenia zasilanego obiektu którymi są bezpieczniki topikowe lub wyłączniki 
nadprądowe o wartościach określonych przez Zakład Energetyczny (najczęściej 25–32A). 
Ponieważ instaluje się je przed licznikiem, to z reguły są one plombowane, a w razie 
przepalenia, wymiany dokonuje Zakład Energetyczny. Oprócz zabezpieczeń montuje się listwę 
zaciskową (szyna PEN) dla przyłączenia żył przewodu przyłącza, wewnętrznej linii zasilającej, 
bednarki uziemiającej (płaskownik ocynkowany FeZn) oraz tablicę licznikową potrzebną do 
zamocowania licznika energii elektrycznej. Rys. 11 przedstawia wygląd zewnętrzny oraz 
wyposażenie złącza napowietrznego. 
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Rys. 11. Złącze napowietrzne wygląd zewnętrzny i wyposażenie wg [10] 
 
Złącze oraz przyłącze muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez rejonowy zakład energetyczny i odebrany przez uprawnionego pracownika. Warunki 
określają m.in. sposób wykonania przyłącza, lokalizację złącza oraz licznika, tzw. przydział 
mocy – czyli dopuszczalne obciążenie instalacji oraz rodzaj i wartość zabezpieczeń. Rys. 12 
przedstawia schemat złącza napowietrznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 12. Schemat ideowy złącza dla przyłącza napowietrznego wg [10] 

 
Parametry techniczne złącza napowietrznego z pomiarem:  

− znamionowe napięcie izolacji  500 V, 
− znamionowe napięcie pracy   400/230 V; 50 Hz, 
− znamionowy prąd ciągły   100 A, 
− znamionowy prąd szczytowy  44 kA, 
− wyłącznik nadprądowy    3 bieg. C 25 A, 
− stopień ochrony     IP 44.  
 

Jeżeli zasilany obiekt jest budynkiem bliźniaczym lub szeregowym to dopuszcza się dla 
niego wykonać jedno złącze z podwójnym zestawem zabezpieczeń oraz dwiema tablicami 
licznikowymi. Rys. 13 przedstawia złącze dla przyłącza napowietrznego dla budynku 
bliźniaczego lub szeregowego. 
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Rys. 13. Złącze dwu komorowe dla przyłącza napowietrznego wg [10] 
 
Złącze dla przyłączy kablowych  

Typ złącza kablowego zależy gównie od wprowadzenia przyłącza z sieci rozdzielczej oraz 
od liczby zasilanych ze złącza wewnętrznych linii zasilających. Wiąże się to z dodatkowym 
wyposażeniem złączy kablowych w większą liczbę zabezpieczeń.  

Rys. 14 przedstawia różne układy złącz kablowych, miedzy innymi układ z rezerwowym 
zasilaniem, który powinien być stosowany w takich obiektach użyteczności publicznej jak 
szpitale, sanatoria, duże obiekty handlowe ze względów bezpieczeństwa ciągłości zasilania 
w energię elektryczną.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 14. Sposoby zasilania złącz kablowych wg [10] 
 

W złączach kablowych oznaczanych w skrócie ZK montuje się głównie podstawy PBG dla 
niskonapięciowych bezpieczników mocy oraz szynę PEN, przystosowaną do podłączenia żył 
kablowych o przekroju 240 mm2, wewnętrznej linii zasilającej lub bednarki uziemiającej 
(płaskownik ocynkowany FeZn). Złącza kablowe posiadają fundamenty zazwyczaj 
prefabrykowane skręcane z obudową. Takie rozwiązanie ułatwia podłączenie żył kabli, a także 
pozwala na wymianę uszkodzonych części obudowy.  
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Obecnie stosuje się złącza kontrolno – pomiarowe składające się z części zawierającej 
bezpieczniki mocy oraz nabudowanej części pomiarowej która zawiera listwę zaciskową oraz 
tablicę potrzebną do zamontowania licznika energii elektrycznej (rys. 15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 15. Złącze kablowe wg [10]: a) wygląd zewnętrzny b) wyposażenie 
 
  Parametry techniczne złącza kablowego ZK – 3a: 
− znamionowe napięcie izolacji  500 V, 
− znamionowe napięcie pracy   400/230 V; 50 Hz, 
− znamionowy prąd ciągły   400 A, 
− znamionowy prąd szczytowy  44 kA, 
− wyłącznik nadprądowy    3 bieg. C 25 A, 
− stopień ochrony     IP 44.  
 

Dopuszcza się również stosowanie jednego złącza kablowego dla dwóch budynków 
usytuowanych na osobnych posesjach. Rys. 16 przedstawia złącze kablowe dla dwóch 
budynków.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 16. Złącze dwu komorowe dla przyłącza kablowego wg [10] 
 

Złącze kablowe wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez rejonowy 
zakład energetyczny jest odebrane przez uprawnionego pracownika i staje się własnością tego 
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zakładu. Wszelkie naprawy, pomiary, konserwacja i zabezpieczenie przed osobami 
postronnymi należą do tegoż zakładu. Rys. 17 przedstawia schemat ideowy dla złącza 
kablowego stosowany dla budynków bliźniaczych lub szeregowych. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 17. Schemat ideowy złącza dwu komorowego kablowego wg [10] 
  

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej zaraz za złączem w 
wydzielonym pomieszczeniu (najczęściej w piwnicy lub na parterze – wolno stojący 
przejściowy zestaw skrzynek) instaluje się rozdzielnice główne.  

Rozdzielnica główna jest to element instalacji elektrycznej występujący w przypadku, gdy 
z jednego złącza zasilana jest więcej niż jedna wewnętrzna linia zasilająca. W rozdzielnicy 
głównej usytuowane są zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających. Jeżeli 
instalacje odbiorcze zasilane są bezpośrednio z rozdzielnicy głównej, to może ona zawierać 
liczniki energii obwodów odbiorczych.  

Rozdzielnica główna w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej jest 
podzielona na przedziały odnoszące się do złącza, obwodów administracyjnych, pomiaru 
energii elektrycznej, oświetlenia obiektu. W budynkach jednorodzinnych rozdzielnice główne 
umieszcza się najczęściej we wnęce ściennej.  
  
4.3.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są sposoby zasilania przyłączy? 
2. Jaki rodzaj przewodów i kabli należy stosować do wykonania przyłączy?  
3. Czym charakteryzują się przyłącza ze względu na sposób wykonania? 
4. Jakie są rodzaje złączy? 
5. Jakie są parametry złączy?  
6. Czym charakteryzują się złącza ze względu na sposób wykonania? 
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4.3.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1 
 Wybierz przewody i kable do wykonania przyłącza napowietrznego oraz kablowego. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami przewodów i kabli stosowanymi do wykonania przyłączy 
napowietrznych i kablowych,  

2) zapoznać się z próbkami przewodów i kabli, 
3) dyskutować w grupie na temat właściwego wyboru przewodów i kabli do wykonania 

przyłączy napowietrznych i kablowych, 
4) uzasadnić wybór, 
5) wybrać właściwe przewody do wykonania przyłączy napowietrznych, 
6) wybrać właściwe kable do wykonania przyłączy kablowych, 
7) przykleić samoprzylepny pasek z właściwym symbolem do wybranych próbek przewodów 

i kabli przeznaczonych do wykonania przyłączy napowietrznych i kablowych. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów przewodów i kabli (z symbolami i opisem 

zastosowania),  
− próbki przedstawiające przewody i kable (bez symboli), 
− samoprzylepne papierowe paski z symbolami przewodów i kabli, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 
 Dobierz typ złącza do przyłącza napowietrznego i kablowego 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu złączy napowietrznych i kablowych, 
2) nadać właściwe nazwy przedstawionym typom złącz, 
3) uzasadnić wybór, 
4) nakleić nazwy „napowietrzne”, „kablowe” na eksponatach złącz, 
5) zaproponować miejsce zainstalowania złącza napowietrznego i kablowego, 
6) zapisać wnioski. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów złączy napowietrznych i kablowych (z opisem), 
− eksponaty złącz napowietrznych i kablowych, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami „napowietrzne”, „kablowe”, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3 
 Przyporządkuj nazwy aparatom elektrycznym stanowiącym wyposażenie złączy 
napowietrznych i kablowych. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu wyposażenia złączy napowietrznych i kablowych, 
2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania nazw poszczególnym aparatom 

wyposażenia złączy, 
3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym aparatom zamontowanym w złączach 

napowietrznych i kablowych, 
5) przykleić samoprzylepny pasek z właściwą nazwę do aparatu elektrycznego 

zamontowanego w złączu. 
  
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów złączy napowietrznych i kablowych (z opisem 

wyposażenia), 
− eksponaty złącz napowietrznych i kablowych wraz z zamontowanym wyposażeniem, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami aparatów elektrycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
  
Ćwiczenie 4 
 Dobierz aparaty elektryczne będące wyposażeniem złączy napowietrznych i kablowych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami elektrycznymi wyposażenia złączy napowietrznych 
i kablowych, 

2) zapoznać się z aparatami elektrycznymi oraz złączami napowietrznymi i kablowymi, 
3) samodzielnie wybrać poszczególne aparaty elektryczne zamieszczone na schematach 

będące wyposażeniem danego typu złącza, 
4) uzasadnić wybór. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy złączy napowietrznych i kablowych (z opisem), 
− eksponaty złącz napowietrznych i kablowych, 
− aparaty elektryczne, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami aparatów elektrycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 5 
 Wykonaj podłączenie przewodu przyłącza napowietrznego ze złączem napowietrznym.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami elektrycznymi złączy napowietrznych, 
2) samodzielnie określić sposób i miejsca przyłączenia przewodu przyłącza napowietrznego 

w złączu,  
3) uzasadnić wybór, 
4) wybrać odpowiednie narzędzia do podłączenia przewodu przyłącza.  
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy złączy napowietrznych z podłączonym przewodem przyłącza 

napowietrznego (z opisem), 
− eksponaty złącz napowietrznych z wyposażeniem, 
− narzędzia monterskie, 
− przewód dla przyłączy napowietrznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 6 
 Wykonaj podłączenie żył kabla przyłącza kablowego ze złączem kablowym.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami elektrycznymi złączy kablowych, 
2) samodzielnie określić sposób i miejsca przyłączenia żył kabla przyłącza kablowego 

w złączu,  
3) uzasadnić wybór, 
4) wybrać odpowiednie narzędzia do podłączenia kabla przyłącza.  
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy złączy kablowych z podłączonym kablem przyłącza kablowego 

(z opisem), 
− eksponaty złącz kablowych z wyposażeniem, 
− narzędzia monterskie, 
− kable dla przyłączy kablowych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
4.3.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) rozróżnić przyłącze napowietrzne i kablowe?   
2) rozróżnić złącze dla przyłącza napowietrznego i kablowego?   
3) zaproponować przewody i kable do wykonania przyłączy?   
4) scharakteryzować wyposażenie złącza napowietrznego i kablowego?   
5) rozróżnić aparaturę elektryczną będącą wyposażeniem złącza 

napowietrznego i kablowego?   

6) podłączyć przewód przyłącza napowietrznego do złącza 
napowietrznego?    

7) podłączyć żyły kabla przyłącza kablowego do złącza kablowego?   
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4.4. Rodzaje, podstawowe wyposażenie oraz przeznaczenie 
rozdzielnic niskiego napięcia  

       
4.4.1. Materiał nauczania  
       

Rozdzielnicą nazywamy urządzenie lub zespół urządzeń elektroenergetycznych służących 
do rozdziału energii elektrycznej, łączenia i zabezpieczania obwodów zasilających 
i odbiorczych. W skład rozdzielnicy wchodzą: 
− aparatura rozdzielcza, zabezpieczeniowa, pomiarowa, sterownicza i sygnalizacyjna, 
− szyny zbiorcze, 
− połączenia elektryczne, 
− elementy izolacyjne, 
− konstrukcje mechaniczne i osłony.  

Rozdzielnica powinna spełniać określone wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne, 
do których zaliczyć można: 
− prostotę konstrukcji i przejrzystość układu połączeń, 
− bezpieczeństwo obsługi, 
− dużą niezawodność, 
− odporność na wpływy środowiskowe, 
− wygodną i nieskomplikowaną obsługę, 
− uniwersalność zastosowania, 
− łatwą modernizację i rozbudowę, 
− łatwy montaż, konserwacje i remonty, 
− niewielki koszt, 
− małe gabaryty. 

Powyższe wymagania są niejednokrotnie częściowo przeciwstawne i konstrukcja 
rozdzielnicy jest wynikiem kompromisu i wyboru określonego rozwiązania do zadanych 
warunków sieciowych, środowiskowych, eksploatacyjnych i innych.  

Obecnie na rynku krajowym jest dostępnych co najmniej kilkanaście typów 
prefabrykowanych rozdzielnic niskiego napięcia opartych na rozwiązaniach krajowych lub 
stanowiących wersje licencyjne rozdzielnic produkowanych przez największe koncerny 
światowe. Są to rozdzielnice oparte niejednokrotnie na porównywalnych zasadach budowy 
i działania, ale różniące się szczegółami rozwiązań konstrukcyjnych oraz rodzajami i typami 
zastosowanej aparatury, decydującymi przede wszystkim o nowoczesności i jakości 
rozdzielnicy. Zarówno osprzęt instalacyjny, jak i rozdzielnice niskiego napięcia stanowią 
obecnie najbardziej dynamicznie rozwijaną i doskonaloną grupę urządzeń elektrycznych.  

  
Klasyfikacja konstrukcji rozdzielnic 

Rozdzielnice niskiego napięcia można podzielić z uwzględnieniem różnych kryteriów. 
W zależności od przeznaczenia i zastosowania: 

− rozdzielnice energetyczno–dystrybucyjne, 
− rozdzielnice przemysłowe, 
− rozdzielnice mieszkaniowe, 
− rozdzielnice budowlane, 
− rozdzielnice słupowe. 

W zależności od funkcji w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej: 
− rozdzielnice główne, 
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− rozdzielnice oddziałowe, 
− rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo–rozdzielcze). 

W zależności od zasady konstrukcji: 
− rozdzielnice tablicowe, 
− rozdzielnice skrzynkowe, 
− rozdzielnice szafowe. 

W zależności od odporności na wpływy atmosferyczne: 
− rozdzielnice wnętrzowe, 
− rozdzielnice napowietrzne. 

W zależności od możliwości przemieszczania: 
− rozdzielnice stacjonarne, 
− rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne, itd.). 
 W zależności od dostępu do przedziału aparatowego: 
− z obsługą jednostronną, 
− z obsługą dwustronną.  

Rozwiązania konstrukcyjne oraz podstawowe dane techniczne rozdzielnic niskiego 
napięcia: 

 
Rozdzielnice tablicowe 

Wykonuje się je z materiałów izolacyjnych, takich jak bakelit, gumoid – papier 
bakelizowany. Budowane są na niewielkie prądy, nie przekraczające wartości 100 A. Znajdują 
zastosowanie przede wszystkim w obiektach nieprzemysłowych, takich jak budynki 
mieszkalne, szkoły, sklepy i inne, przy stosunkowo niewielkiej liczbie odbiorów. 
W rozdzielnicy takiej wszystkie aparaty montowane są na tablicy izolowanej, 
z wyprowadzeniem zacisków aparatów na listwy zaciskowe, a wzajemne połączenia 
wykonywane są przewodami o żyłach co najmniej 2,5 mm2.  

Tablica powinna być zakotwiona w ścianie i w miarę możliwości umieszczona w skrzynce 
lub we wnęce z zamykanymi drzwiczkami w celu ograniczenia dostępu do części będących pod 
napięciem. W nowoczesnych konstrukcjach rozdzielnic tablicowych w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa porażeniowego i niezawodności stosuje się obudowy szafek z materiału nie 
przewodzącego, systemy osłon zacisków oraz bezpieczniki topikowe zastępuje się 
wyłącznikami nadprądowymi instalacyjnymi jedno i trójfazowymi przystosowanymi 
do mocowania na specjalnych listwach. Rys. 18 przedstawia przykład rozdzielnicy tablicowej. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 18. Rozdzielnica tablicowa dwurzędowa umieszczona w obudowie skrzynkowej wg [11] 
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Zmiany konstrukcji rozdzielnic (tablic rozdzielczych) spowodowały że obecnie 
rozdzielnice tablicowe w klasycznym wykonaniu są stosowane raczej wyjątkowo. Obecnie 
są to niewielkie i estetyczne szafki z drzwiczkami mocowane na ścianach w przedpokojach 
i korytarzach, w których w zależności od potrzeb (liczby obwodów i łączników) instaluje się 
wyłączniki w jednym lub kilku rzędach. 

W szafkach tych umieszcza się również inne łączniki i aparaty, takie jak wyłączniki 
różnicowoprądowe, urządzenia przeciwprzepięciowe oraz inne urządzenia o wymiarach 
zewnętrznych równie niewielkich lub takich samych jak wyłączniki nadprądowe instalacyjne 
i podobnie jak one przystosowane do mocowania na standardowych listwach.  

Nowoczesne rozdzielnice tablicowe wykonuje się jako izolacyjne lub stalowe. 
Rozdzielnice izolacyjne składają się z konstrukcji nośnych i pokryw. Pokrywy, wsporniki 
i trzymacze listew zaciskowych wykonane są z udaroodpornego trudnotopliwego tworzywa 
najczęściej termoplastu. Pokrywy mocowane są do konstrukcji nośnej izolacyjnymi wkrętami. 
Wewnątrz rozdzielnic znajdują się wsporniki montażowe TH 35 i trzymacze z listwami 
zaciskowymi N + PE. Rozdzielnice w zależności od wykonania mogą być wyposażone 
w izolacyjne przezroczyste lub nieprzezroczyste drzwiczki.  

 W rozdzielnicach stalowych skrzynki oraz pokrywy wykonane są z blachy stalowej 
malowanej farba epoksydową. Pokrywa mocowana jest do skrzynki przy pomocy wkrętów 
i przystosowana jest do plombowania. Na zewnątrz i wewnątrz znajdują się zaciski ochronne. 
W skrzynkach znajdują się wsporniki montażowe TH 35 oraz listwy zaciskowe N + PE. 
Przewody wprowadzane są do skrzynek przez dławiki gumowe, umieszczone w otworach 
po usunięciu zaślepek. Rys. 19 przedstawia elementy składowe wykonania izolowanych i 
stalowych rozdzielnic niskiego napięcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 19. Elementy składowe rozdzielnic tablicowych niskiego napięcia wg [13] 
 

Oba typy rozdzielnic wykonywane są jako naścienne RN (natynkowe) lub wnękowe RW 
(podtynkowe) jedno lub wielorzędowe. Rozdzielnice naścienne jednorzędowe mogą być 
określane oznaczeniem (wprowadzonym przez producenta rozdzielnic) RN–1x12 (wnękowe 
RW 1x12). Liczba 12 oznacza ilość możliwych do zamontowania modułów po 18 mm każdy. 
Rozdzielnice naścienne wielorzędowe określa się oznaczeniem RN 3x12 (wnękowe RW 3x12). 

Przykładowe dane techniczne rozdzielnic tablicowych RN i RW: 
Rozdzielnice:    od RN 1x12 do RN 4x12, RW 1x12 do RW 4x12, 
Listwy zaciskowe:    N – 1x25 mm2, 3x16 mm2, 5x16 mm2, 10x10mm2, 16x10 mm2, 
      PE – 1x25 mm2, 3x16 mm2, 5x16 mm2, 10x10 mm2, 16x10 mm2, 
Prąd znamionowy :   63A, 
Napięcie znamionowe:   400 V, 

Skrzynka  

Wspornik montażowy TH 35  
Listwa zaciskowa N+PE  

Wkład montażowy  
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Klasa izolacji:     druga, 
Stopień ochrony:    IP30, IP44, IP55, 
Wytrzymałość na temp.:  70°– skrzynki, wsporniki, pokrywy, 
       125°– trzymacze listew przyłączeniowych, 
Wytrzymałość na żar:   850°– skrzynki, wsporniki, pokrywy, 
       960°– trzymacze listew przyłączeniowych. 

Najczęściej rozdzielnica tablicowa zasilana jest jedna wewnętrzną linią zasilająca której 
przewody izolowane wprowadza się od dołu tablicy. Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu 
linii zasilającej przy paleniu się łuku w obwodach odbiorczych. Jeżeli do tablicy jest 
dołączonych więcej niż 8 odpływów, to wewnętrzna linia zasilająca powinna być wyposażona 
w wyłącznik. 

 
Rozdzielnice skrzynkowe  

Wykonuje się je na większe wartości prądów niż tablicowe do 1000A. Podstawowe zalety 
rozdzielnic skrzynkowych to: 
− prostota konstrukcji, 
− zwiększone bezpieczeństwo obsługi, 
− niewielkie wymiary, 
− łatwość montażu i ewentualnej rozbudowy, 
− duża odporność na narażenia mechaniczne i środowiskowe, 
− możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnodostępnych.  

Stosowane głównie w obiektach przemysłowych, warsztatowych lub użyteczności 
publicznej, gdzie rozdzielnice tablicowe ze względu na małe wartości rozdzielanych prądów 
nie mogą pełnić funkcji głównych rozdzielnic. Aparatura elektryczna montowana jest 
w skrzynkach o znormalizowanych wymiarach. Skrzynki łączone są następnie między sobą 
za pomocą śrub lub klinów i montowane na ramie metalowej, która może być na stałe 
zakotwiona w ścianie lub stanowić konstrukcję ruchomą.  

Poprzez odpowiedni dobór skrzynek, mechaniczne ich powiązanie oraz połączenia 
elektryczne aparatów otrzymuje się rozdzielnicę o żądanym układzie i wyposażeniu Napięcia 
i prądy rozdzielnic skrzynkowych zależą od ich konstrukcji.  

Skrzynki mogą być wykonywane z żeliwa (starsze konstrukcje obecnie już nie 
montowane), blachy lub tworzyw sztucznych. Producenci rozdzielnic skrzynkowych oferują 
w katalogach skrzynki puste, przystosowane do zabudowy różnych aparatów lub kompletne 
z zabudowaną aparaturą elektryczną (np. bezpieczniki topikowe, wyłączniki, styczniki, szyny 
łączeniowe i in.) oraz osprzęt potrzebny do skompletowania rozdzielnicy (mufy kablowe, 
dławice, pokrywy, wsporniki itd.) Zastosowanie skrzynek z wyposażeniem upraszcza 
w pewnym stopniu projektowanie rozdzielnicy i jej montaż. Wyróżnia się następujące skrzynki 
z wyposażeniem aparatowym: 
− skrzynki dla urządzeń modułowych 17,5 mm, 
− skrzynki z rozłącznikami bezpiecznikowymi, 
− skrzynki z układem szyn zbiorczych wraz z izolatorami, 
− skrzynki z rozłącznikami izolacyjnymi, 
− skrzynki z stycznikami, 
− skrzynki z bezpiecznikami instalacyjnymi, 
− skrzynki z zaciskami przyłączeniowymi Al/Cu, 
− skrzynki do montażu bezpieczników mocy.  

Skrzynki żeliwne, obecnie już wycofywane z produkcji, ale dalej powszechnie używane, 
charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na wpływy 
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środowiska, ale okupione jest to dużym ciężarem i utrudnionym dostępem do aparatury przez 
konieczność odkręcania żeliwnych pokryw skrzynek. W przypadku awarii wydłuża to czas 
przerwy bezprądowej. 

Rozdzielnice ze skrzynkami blaszanymi są znacznie lżejsze i estetyczniejsze od rozdzielnic 
żeliwnych, ale ich wytrzymałość mechaniczna i na wpływy środowiskowe jest mniejsza, 
dlatego też nigdy nie były w stanie ich zastąpić. Obydwie konstrukcje, z uwagi na przewodzącą 
obudowę, mogą stwarzać zagrożenie porażeniowe. 

Wady tej nie mają najnowsze konstrukcje rozdzielnic skrzynkowych, w których skrzynki 
wykonywane są z izolacyjnych, wysokoudarowych i niepalnych (samogasnących oraz 
nietoksycznych) termoplastycznych tworzyw sztucznych. W rozdzielnicach tych istnieje 
możliwość zastosowania uchylnych na zawiasach, poliwęglanowych przeźroczystych pokryw, 
co znacznie ułatwia kontrolę aparatury elektrycznej znajdującej się w skrzynkach i ewentualne 
czynności obsługowe. Rozdzielnice z tworzyw sztucznych mogą posiadać wysoki poziom 
ochrony (IP65), uzyskany przez zastosowanie specjalnych maskownic tj. osłon izolacyjnych 
zacisków elektrycznych aparatów. Zwiększa się przez to bezpieczeństwo porażeniowe.  

Do najnowocześniejszych konstrukcji rozdzielnic skrzynkowych należy rozdzielnica 
systemu INS. Rozdzielnice, te charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi, 
mechanicznymi i eksploatacyjnymi m.in. prądem znamionowym od 200 do 1000 A oraz 
znamionowym napięciem izolacji do 1000 V prądu przemiennego i 1200 V prądu stałego. 
Jest ona stosowana do rozdziału energii elektrycznej, sterowania oraz zabezpieczania przed 
skutkami zwarć i przeciążeń w instalacjach przemysłowych w szczególnie trudnych warunkach 
otoczenia np. przy narażeniu na działanie wody i czynników chemicznych. Rys 20 przedstawia 
rozdzielnicę INS.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 20. Rozdzielnica skrzynkowa typu INS z tworzyw sztucznych wg [12] 
 
Przykładowe dane techniczne rozdzielnicy skrzynkowej INS: 

Znamionowe napięcie izolacji:  1000 V (1200 V), 
Napięcie znamionowe:   690 V (1200 V), 
Znamionowy prąd ciągły:   do 1000 A, 
Znamionowy prąd szczytowy:  do 60 kA, 
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Temperatura otoczenia:   −40° ÷ +55°C, 
Klasa izolacji:     II, 
Stopień ochrony:     IP– 65.  
 
Rozdzielnice szafowe  

Stosuje się na największe prądy obciążenia od kilkuset do kilku tysięcy amperów, gdy 
niemożliwe jest stosowanie rozdzielnic skrzynkowych. W rozdzielnicach tych aparatura 
elektryczna montowana jest w pojedynczej szafie lub zestawach szaf, ustawionych obok siebie 
i połączonych wspólnym torem szynowym.  
Wyróżnia się wiele rozwiązań konstrukcyjnych rozdzielnic szafowych: 

W zależności od konstrukcji szaf rozdzielnice dzieli się na: 
− rozdzielnice szkieletowe (konstrukcja wsporcza oparta na szkielecie z kątowników 

stalowych osłoniętych blachami), 
− rozdzielnice bezszkieletowe (samonośne, gdzie szafa stanowi podstawę montażu 

aparatury; rozwiązanie spotykane w mniejszych rozdzielnicach wyposażonych 
w stosunkowo lekkie aparaty). 
W zależności od sposobu montażu aparatury rozdzielczo–zabezpieczeniowej: 

− rozdzielnice jednoczłonowe (aparatura zamontowana na stałe), 
− rozdzielnice dwuczłonowe (niektóre łączniki nie są montowane na stałe, a na wysuwnych 

wózkach, w szufladach lub jako łączniki wtykowe). 
W zależności od sposobu ustawienia szafy i zastosowanych osłon: 

− rozdzielnice wolnostojące (osłonięte ze wszystkich stron z dostępem jedno 
i dwustronnym), 

− rozdzielnice przyścienne (obsługa jednostronna, możliwe wykonanie otwarte od strony 
ściany). 
W zależności od podziału funkcjonalnego szafy rozdzielnicy: 

− rozdzielnice jednoprzedziałowe, 
− rozdzielnice wieloprzedziałowe gdzie aparatura rozdzielcza, zabezpieczeniowa 

i pomiarowa montowana jest w oddzielnych przedziałach szafy. 
Nowsze konstrukcje rozdzielnic szafowych niskiego napięcia budowane są jako 

tzw. rozdzielnice modułowe, w których pole rozdzielnicy stanowi wydzieloną część 
funkcjonalną i zarazem konstrukcyjną, o określonych, znormalizowanych wymiarach 
i standardowym wyposażeniu. 

Na rynku krajowym istnieje bardzo wiele konstrukcji rozdzielnic szafowych niskiego 
napięcia o różnorodnych cechach konstrukcyjnych, wyposażeniu, przeznaczeniu 
i różnorodnych właściwościach eksploatacyjnych. Do najnowocześniejszych rozdzielnic 
szafowych zalicza się rozdzielnicę typu MNS. Aparatura w przedziale aparatowym montowana 
jest w postaci modułów stacjonarnych lub wysuwnych o określonych modułowych wymiarach, 
przy czym możliwe jest zastosowanie w jednej szafie jednocześnie modułów stałych 
i stacjonarnych. Dostępne są moduły wyposażone w różnorodną aparaturę łączeniową 
i zabezpieczeniową: rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe lub wyłączniki samoczynne wielu 
typów oraz aparaturę sterowniczą, pomiarową i kontrolną. Wszystkie moduły, z wyjątkiem 
rozłączników wykonywane są jako stacjonarne lub wysuwne. Bardzo szeroki zakres 
parametrów prądowych modułów decyduje o uniwersalności rozdzielnicy MNS. Budowa 
modułowa umożliwia łatwe przystosowanie rozdzielnicy do indywidualnych potrzeb, 
dokonywanie zmian oraz rozbudowy. Konstrukcja zapewnia bardzo wysoki stopień 
bezpieczeństwa oraz komfort obsługi. Rys. 21 przedstawia rozdzielnicę typu MNS.  
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Rys. 21. Rozdzielnica szafowa typu MNS wg [8] 
 
Przykładowe dane techniczne rozdzielnicy szafowej MNS: 

Znamionowe napięcie izolacji:  1000 V (1500 V), 
Napięcie znamionowe:   690 V (750 V), 
Znamionowy prąd ciągły:   do 6300 A, 
Znamionowy prąd szczytowy:  do 250 kA, 
Temperatura otoczenia:   −5° ÷ + 40°C, 
Klasa izolacji:     I, 
Stopień ochrony:     od IP–00 do IP–54. 

Przedstawione powyżej rozdzielnice niskiego napięcia posiadają odpowiednio dobrane 
do potrzeb i warunków pracy wyposażone czyli aparaty elektryczne. Sposób połączeń oraz 
dane znamionowe aparatów elektrycznych przedstawia się na schematach ideowych 
dla poszczególnych typów rozdzielnic.  
 
4.4.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim celu stosuje się rozdzielnice? 
2. Czym charakteryzują się rozdzielnice niskiego napięcia? 
3. Jakie są rodzaje rozdzielnic niskiego napięcia i kryteria ich podziału? 
4. Czym charakteryzują się rozdzielnice tablicowe niskiego napięcia? 
5. Czym charakteryzują się rozdzielnice skrzynkowe niskiego napięcia? 
6. Czym charakteryzują się rozdzielnice szafowe niskiego napięcia? 
7. Jakie są podstawowe parametry charakteryzujące rozdzielnice niskiego napięcia? 
8. Czym charakteryzują się rozdzielnice niskiego napięcia typu INS i MNS?  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 39 

4.4.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1 
 Przyporządkuj nazwę rozdzielnicy niskiego napięcia.  
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami konstrukcji poszczególnych rozdzielnic niskiego napięcia, 
2) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania właściwych nazw poszczególnym 

rozwiązaniom konstrukcyjnym rozdzielnic niskiego napięcia, 
3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym typom rozdzielnic niskiego napięcia, 
5) przykleić taśmą samoprzylepną nazwy do modeli przedstawiających różne rodzaje 

rozdzielnic niskiego napięcia. 
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia i katalogi przedstawiające rozwiązania konstrukcyjne rozdzielnic niskiego napięcia 

(z podpisami rozdzielnic), 
− modele rozdzielnic niskiego napięcia (nie zawierające nazw), 
− samoprzylepne papierowe paski zawierające nazwy („rozdzielnica tablicowa”, 

„rozdzielnica skrzynkowa”, „rozdzielnica szafowa”), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2            
 Przyporządkuj nazwy aparatom elektrycznym będących wyposażeniem rozdzielnic 
niskiego napięcia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu wyposażenia rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych 
i szafowych, 

2) samodzielnie przyporządkować nazwy poszczególnym aparatom będących wyposażeniem 
rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych, 

3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym aparatom zamontowanym w rozdzielnicach 

tablicowych, skrzynkowych i szafowych, 
5) przykleić samoprzylepny pasek z właściwą nazwę do aparatu elektrycznego 

zamontowanego w danym typie rozdzielnicy.  
  
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych 

(z opisem wyposażenia), 
− eksponaty rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych wraz z zamontowanym 

wyposażeniem, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami aparatów elektrycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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Ćwiczenie 3            
 Na podstawie parametrów znamionowych określ rodzaj rozdzielnicy niskiego napięcia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się parametrami znamionowymi rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych 
i szafowych zamieszczonymi w katalogach producentów,  

2) zapoznać się z przykładami zapisu parametrów znamionowych rozdzielnic tablicowych, 
skrzynkowych i szafowych, 

3) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania nazw poszczególnym zestawom 
parametrów znamionowych do typów rozdzielnic niskiego napięcia, 

4) uzasadnić wybór, 
5) przyporządkować właściwe parametry znamionowe do rodzaju rozdzielnicy, 
6) przykleić samoprzylepny pasek z właściwą nazwą rozdzielnicy niskiego napięcia 

do zestawu parametrów znamionowych.  
 
 Środki dydaktyczne : 
− katalogi producentów rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych (zawierające 

parametry znamionowe rozdzielnic), 
− przykładowe zestawy zawierające parametry znamionowe rozdzielnic niskiego napięcia,  
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami rozdzielnic, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 4          
 Dobierz właściwą rozdzielnicę do warunków pracy.  
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z klasyfikacją pomieszczeń zawierającą charakterystykę pomieszczenia oraz 
jego przeznaczenie, 

2) zapoznać się z wykonaniem rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych 
przeznaczonych do pracy w różnych warunkach środowiskowych oraz przeznaczonych 
do zasilania odbiorników, domowych, mieszkaniowych, biurowych, warsztatowych 
i przemysłowych,  

3) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania poszczególnych rozwiązań 
konstrukcyjnych i wykonania rozdzielnic niskiego napięcia do określonych warunków 
pracy,  

4) uzasadnić wybór, 
5) dobrać właściwe rozdzielnice ze względu na określone warunki pracy. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przepisy zawierające klasyfikację pomieszczeń wraz z ich charakterystyką,  
− katalogi producentów rozdzielnic niskiego napięcia (z opisem konstrukcyjnym oraz 

przeznaczeniem do danych warunków pracy), 
− eksponaty rozdzielnic niskiego napięcia różniące się budową zależną od warunków pracy, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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4.4.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) scharakteryzować rodzaje rozdzielnic niskiego napięcia?   
2) rozróżnić rodzaje rozdzielnic niskiego napięcia?    
3) określić podstawowe parametry rozdzielnic niskiego napięcia?    
4) określić na podstawie parametrów znamionowych rodzaj rozdzielnicy 

niskiego napięcia?    

5) na podstawie katalogów dobrać rodzaj rozdzielnicy niskiego napięcia 
do określonych warunków pracy?   

6) podać podstawowe aparaty elektryczne będące wyposażeniem 
rozdzielnic niskiego napięcia?   
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4.5.  Symbole graficzne podzespołów elektrycznych rozdzielnicy 
niskiego napięcia 

 
4.5.1. Materiał nauczania  
 
 Podzespoły elektryczne montowane w rozdzielnicach posiadają znormalizowane symbole 
graficzne przy pomocy których tworzy się schematy ideowe rozdzielnic. Są to symbole 
odnoszące się do następujących podzespołów i elementów rozdzielnicy: 
− przewody i kable, 
− aparatura łączeniowa i zabezpieczająca, 
− urządzenia różne. 
 Symbole graficzne ogólne według norm: PN– EN 60617–2: 2003; PN–EN 60617–3: 
2003; PN–EN 60617–6: 2004, PN–EN 60617–7: 2004, PN–EN 60617–8: 2004, PN–EN 
60617–11. 

 Tabela 3. Symbole graficzne podzespołów rozdzielnicy niskiego napięcia  
Symbol Znaczenie symbolu 

Oznaczenia przewodów i kabli 
 przewód, grupa przewodów, linia, kabel – symbol ogólny  
 grupa n przewodów, wiązka o n przewodach  
 
 odgałęzienie od linii, przewodów  
 
 skrzyżowanie linii, przewodów, bez połączenia elektrycznego  
 głowica kablowa  

Aparatura łączeniowa i zabezpieczająca  
 łącznik – symbol ogólny  
 wyłącznik 
 łącznik z wyzwalaczem (przekaźnikiem) przeciążeniowym 

termicznym  
 stycznik 
 rozłącznik 
 rozłącznik bezpiecznikowy  
 łącznik izolacyjny (odłącznik)  
 bezpiecznik 

Urządzenia różne 
 
 

 
odgromnik (organicznik iskiernikowy)  
 

 uziemienie – symbol ogólny  

 
 

licznik watogodzin 

 
 
 
 

transformator jednofazowy  

 
 amperomierz 
 
 woltomierz 

n 

lub 

W⋅h 

A 

V 
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4.5.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. W jakim celu stosuje się symbole graficzne aparatów elektrycznych?  
2. Jak wyglądają symbole graficzne aparatury łączeniowej i zabezpieczającej rozdzielnicy 

niskiego napięcia?  
3. Jak wyglądają symbole graficzne urządzeń zdefiniowanych jako „urządzenia różne 

montowanych w rozdzielnicy niskiego napięcia? 
4. Jak wyglądają symbole graficzne odnoszące się do przewodów kabli zasilających 

rozdzielnice niskiego napięcia?  
 
4.5.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 
 Dla symboli graficznych przyporządkuj nazwy podzespołów rozdzielnicy niskiego napięcia  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z symbolami graficznymi wyposażenia rozdzielnicy tablicowej, skrzynkowej 
i szafowej, 

2) zapoznać się z nazwami aparatów elektrycznych stanowiących wyposażenie 
poszczególnych rozdzielnic, 

3) dyskutować w grupie na temat przyporządkowania nazw aparatów do symboli 
graficznych, 

4) uzasadnić wybór, 
5) dobrać prawidłowe nazwy aparatów elektrycznych do symboli graficznych. 
  
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− plansze z symbolami graficznymi aparatów elektrycznych stanowiących wyposażenie 

rozdzielnic niskiego napięcia,  
− pojedyncze symbole graficzne aparatów elektrycznych stanowiących wyposażenie 

rozdzielnic niskiego napięcia,  
− samoprzylepne paski z nadrukowanymi nazwami aparatów elektrycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2 
 Przyporządkuj symbole graficzne do poszczególnych podzespołów i elementów 
rozdzielnic niskiego napięcia  
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z symbolami graficznymi wyposażenia rozdzielnicy tablicowej, skrzynkowej i 
szafowej, 

2) zapoznać się z podzespołami i elementami wyposażenia rozdzielnic niskiego napięcia,  
3) samodzielnie przyporządkować symbole graficzne do podzespołów stanowiących 

wyposażenie rozdzielnicy, 
4) uzasadnić wybór. 
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 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− plansze z symbolami graficznymi aparatów elektrycznych stanowiących wyposażenie 

rozdzielnic niskiego napięcia,  
− pojedyncze symbole graficzne, 
− podzespoły i elementy wyposażenia rozdzielnicy, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3 
 Dla podzespołów rozdzielnicy niskiego napięcia przyporządkuj symbole graficzne.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z aparatami elektrycznymi zamontowanymi w eksponatach rozdzielnic 
niskiego napięcia, 

2) samodzielnie przyporządkować symbole graficzne do podzespołów stanowiących 
wyposażenie rozdzielnicy, 

3) uzasadnić wybór. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− eksponaty rozdzielnic niskiego napięcia z zamontowanymi aparatami elektrycznymi 

stanowiącymi ich wyposażenie,  
− pojedyncze symbole graficzne elementów i podzespołów wyposażenia rozdzielnic niskiego 

napięcia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 4 
 Określ nazwy podzespołów rozdzielnic niskiego napięcia na podstawie symboli 
graficznych zamieszczonych na schematach elektrycznych.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami elektrycznymi rozdzielnic niskiego napięcia, 
2) samodzielnie określić nazwy poszczególnych podzespołów wyposażenia rozdzielnic 

niskiego napięcia, 
3) uzasadnić wybór, 
4) przykleić samoprzylepny pasek z właściwą nazwą podzespołu stanowiącego wyposażenie 

danego typu rozdzielnicy niskiego napięcia.  
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schematy elektryczne rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami podzespołów wyposażenia rozdzielnic 

niskiego napięcia, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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4.5.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić symbole graficzne podzespołów łączeniowych 

i zabezpieczających rozdzielnic niskiego napięcia?   

2) określić symbole graficzne dotyczące oznaczeń przewodów i kabli?   
3) przyporządkować symbole graficzne do wyposażenia rozdzielnic 

niskiego napięcia?   

4) podać na podstawie symboli graficznych zamieszczonych w schemacie 
elektrycznym nazwy aparatów elektrycznych stanowiących 
wyposażenie rozdzielnic?  
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4.6. Schematy ideowe i montażowe rozdzielnic, czytanie 
schematów elektrycznych rozdzielnic  

 
4.6.1. Materiał nauczania  
 

Podstawą do wykonania montażu aparatów elektrycznych oraz połączeń elektrycznych 
podzespołów rozdzielnicy jest dokumentacja techniczna. W dokumentacji technicznej 
określone są parametry, rodzaj oraz ilość zamontowanych podzespołów. Określony jest 
również rodzaj i przekrój przewodów zasilających i obwodów odbiorczych. Dodatkowo 
w dokumentacji technicznej zamieszczony jest schemat ideowy połączenia podzespołów 
rozdzielnicy, określa się w ten sposób kolejność montowanych aparatów elektrycznych. 
Schemat ideowy zawiera symbole graficzne podzespołów które stanowią wyposażenie 
rozdzielnicy niskiego napięcia. Oprócz symboli graficznych na schematach ideowych 
zamieszcza się oznaczenia literowo – cyfrowe aparatury stanowiące wyposażenie danej 
rozdzielnicy.  

Oznaczenia literowe odnoszą się najczęściej do skrótów nadawanych przez producenta 
celu określenia danego wytwórcy. Mogą określać rodzaje charakterystyk czasowo – 
prądowych (BCD), ma to miejsce w wyłącznikach nadprądowych.  

Oznaczenia cyfrowe zamontowanych w rozdzielnicy aparatów elektrycznych występują 
razem z oznaczeniami literowymi a także osobno, zawierają następujące informacje: 
− nazwę lub serię (S 300, P300, RB 300, FR 300 ), 
− liczbę biegunów (S 301 – jednobiegunowy, S 303 – trójbiegunowy), 
− prąd znamionowy (B25 wyłącznik nadprądowy o charakterystyce czasowo – prądowej B 

i prądzie znamionowym 25 A), 
− napięcie znamionowe (230/400V),  
− częstotliwość znamionowa napięcia (50/60 Hz), 
− znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa (6000, 10000), 
− klasa ograniczania (3), 
− prąd znamionowy różnicowy (I∆n = 30 mA). 

Rys. 22 zawiera przykład oznaczeń literowo – cyfrowych wyłącznika nadprądowego 
montowanego w rozdzielnicach niskiego napięcia.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 22. Oznaczenia literowo – cyfrowe wyłącznika nadprądowego wg [11] 
 

 Monter na podstawie schematu ideowego rozdzielnicy wykonuje prace montażowe 
i łączeniowe. Schemat ideowy nie odzwierciedla fizycznych podłączeń poszczególnych 
aparatów między sobą. Potrzebny byłby zatem schemat montażowy, ale takich schematów 
dokumentacja techniczna nie zawiera. Rys. 23 przedstawia schemat ideowy rozdzielnicy 
tablicowej niskiego napięcia.  
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Rys. 23.  Schemat ideowy rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia : 1 – wyłącznik różnicowoprądowy,  

2 – wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy, 3 – wyłącznik nadpradowy trójbiegunowy 
   
 Monter wykonujący montaż rozdzielnicy musi posiadać umiejętności wykonania połączeń 
w oparciu o schemat ideowy. Na rys. 24 przedstawiono przykład schematu montażowego dla 
zamieszczonego powyżej schematu ideowego rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 24. Przykład schematu montażowego rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia 

  
 Zamieszczone schematy na rys. 24 i 25 dla małej rozdzielnicy tablicowej nie są zbyt 
skomplikowane. W dużych budynkach gdzie zasila się z nich kilkanaście obwodów 
odbiorczych wykonie połączeń elektrycznych wymaga dużych umiejętności manualnych 
i technicznych.  
 Podobna sytuacja występuje podczas montażu rozdzielnic skrzynkowych i szafowych. 
Monterzy korzystają tylko ze schematów ideowych rozdzielnic gdyż duża ilość 
zamontowanych podzespołów spowodowała by słabą czytelność schematów montażowych.  
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4.6.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie informacje zawiera dokumentacja techniczna? 
2. Co to jest schemat ideowy rozdzielnicy niskiego napięcia? 
3. Jakie informacje zawierają oznaczenia literowe aparatów elektrycznych?  
4. Jakie informacje zawierają oznaczenia cyfrowe aparatów elektrycznych?  
5. Co to jest schemat montażowy rozdzielnicy niskiego napięcia?  
6. Jaka jest różnica między schematem ideowym a montażowym rozdzielnicy niskiego 

napięcia?  
 
4.6.3. Ćwiczenia    
 
Ćwiczenie 1 
 Dla oznaczeń literowo-cyfrowych określ parametry aparatów elektrycznych montowanych 
w rozdzielnicach niskiego napięcia.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z przykładami oznaczeń producentów aparatów elektrycznych, 
2) dyskutować w grupie na temat interpretacji przykładowych oznaczeń aparatów 

elektrycznych, 
3) uzasadnić wybór, 
4) określić prawidłowe parametry aparatów elektrycznych dla podanych przykładów. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− katalogi producentów zawierające aparaty montowane w rozdzielnicach niskiego napięcia,  
− plansze z przykładami oznaczeń cyfrowo- literowych aparatów elektrycznych, 
− przybory do pisania, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 2            
 Na podstawie oznaczeń literowo – cyfrowych rozpoznaj aparaty elektryczne stanowiące 
wyposażenie rozdzielnic niskiego napięcia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z podanymi przykładami oznaczeń aparatów elektrycznych,  
2) samodzielnie interpretować oznaczenia literowo – cyfrowe aparatów elektrycznych 

zamieszczone na podanych przykładach,  
3) uzasadnić wybór, 
4) nadać właściwe nazwy poszczególnym aparatom, 
5) przykleić samoprzylepny pasek z właściwą nazwę aparatu elektrycznego do podanego 

przykładu oznaczenia.  



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 49 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych 

(z opisem oraz zawierające oznaczenia literowo cyfrowe), 
− przykłady oznaczeń cyfrowo- literowych aparatów elektrycznych, 
− samoprzylepne papierowe paski z nazwami aparatów elektrycznych, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 3            
 Na podstawie wyglądu zewnętrznego oraz oznaczeń literowo-cyfrowych rozpoznaj 
aparaty elektryczne stanowiące wyposażenie rozdzielnic niskiego napięcia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wyglądem i oznaczeniami zgromadzonych aparatów elektrycznych, 
2) zapoznać się ze zdjęciami aparatów elektrycznych,  
3) samodzielnie na podstawie interpretacji oznaczeń zamieszczonych na aparacie 

elektrycznym oraz po wyglądzie zewnętrznym określić nazwę zgromadzonego 
wyposażenia rozdzielnic niskiego napięcia, 

4) uzasadnić wybór, 
5) nadać właściwe nazwy poszczególnym aparatom elektrycznym. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów rozdzielnic tablicowych, skrzynkowych i szafowych 

(z nazwami), 
− eksponaty aparatów elektrycznych (np. wyłączniki, bezpieczniki, przekaźniki, liczniki 

energii elektrycznej), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 4 
 Na podstawie schematów ideowych rozdzielnic tablicowych niskiego napięcia dobierz 
aparaturę elektryczną będącą ich wyposażeniem. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami ideowymi rozdzielnic tablicowych, 
2) analizować schematy ideowe rozdzielnic tablicowych niskiego napięcia pod kątem doboru 

wyposażenia danego typu rozdzielnicy, 
3) wybrać właściwe aparaty elektryczne zamieszczone na schematach rozdzielnic 

tablicowych, 
4) uzasadnić wybór. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy rozdzielnic tablicowych, 
− eksponaty rozdzielnic tablicowych, 
− aparaty elektryczne, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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Ćwiczenie 5 
 Na podstawie schematów ideowych rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia dobierz 
aparaturę elektryczną będącą ich wyposażeniem. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze schematami ideowymi rozdzielnic skrzynkowych, 
2) analizować schematy ideowe rozdzielnic skrzynkowych niskiego napięcia pod kątem 

doboru wyposażenia danego typu rozdzielnicy, 
3) wybrać właściwe aparaty elektryczne zamieszczone na schematach rozdzielnic 

tablicowych, 
4) uzasadnić wybór. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykładowe schematy rozdzielnic skrzynkowych, 
− eksponaty rozdzielnic skrzynkowych, 
− aparaty elektryczne, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
 
Ćwiczenie 6     
 Na podstawie schematu ideowego sporządź schemat montażowy rozdzielnicy tablicowej.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

2) zapoznać się z przykładami schematów ideowych rozdzielnic tablicowych niskiego 
napięcia, 

3) samodzielnie analizować przykładowe schematy ideowe rozdzielnic tablicowych dla 
potrzeb wykonania schematu montażowego, 

4) dobrać wyposażenie rozdzielnicy na podstawie katalogów producentów aparatów 
elektrycznych, 

5) narysować schemat montażowy wyposażenia rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia,  
6) uzasadnić wybór rozwiązania problemu. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− przykłady schematów ideowych rozdzielnic tablicowych niskiego napięcia, 
− zdjęcia z katalogów producentów aparatów elektrycznych będących wyposażeniem 

rozdzielnic tablicowych (z nazwami), 
− przybory do pisania (ołówki, linijki, kartki papieru), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia.  
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4.6.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zinterpretować oznaczenia literowe aparatów elektrycznych będących 

wyposażeniem rozdzielnicy niskiego napięcia?   

2) rozpoznać na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń literowo 
cyfrowych wyłączniki, bezpieczniki, liczniki energii elektrycznej 
i przekaźniki? 

  

3) wyjaśnić rolę schematu ideowego rozdzielnicy niskiego napięcia?    
4) na podstawie schematu ideowego dobrać aparaturę elektryczną będącą 

wyposażeniem rozdzielnic tablicowych?   

5) na podstawie schematu ideowego dobrać aparaturę elektryczną będącą 
wyposażeniem rozdzielnic skrzynkowych?   
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4.7. Zasady montażu mechanicznego rozdzielnicy niskiego 
napięcia i jej podzespołów elektrycznych  

 
4.7.1. Materiał nauczania  
  
Montaż mechaniczny rozdzielnic  

Wykonanie montażu mechanicznego rozdzielnic niskiego napięcia można podzielić 
na dwie czynności. Pierwsza dotyczy mechanicznego zmontowania konstrukcji mechanicznej 
rozdzielnicy. Druga zaś do przymocowania do podłoża rozdzielnicy w przewidzianym miejscu. 

Montaż konstrukcyjny obejmuje zazwyczaj złożenie rozdzielnicy z zamówionych 
i dostarczonych przez producenta elementów. Dotyczy to szczególnie rozdzielnic 
skrzynkowych i szafowych. Rozdzielnice te ze względu na duże rozmiary mogą być 
dostarczone w kilku elementach montażowych. Dla rozdzielnic szafowych mogą to być 
następujące elementy:  
− konstrukcje i ramy szkieletowe, 
− cokoły, wsporniki,  
− pokrywy, ścianki boczne i tylne, 
− szyny nośne i montażowe, 
− elementy mocujące,  
− drzwi, 
− półki, osłony, maskownice, panele wentylacyjne. 

Montaż złożeniowy rozdzielnicy szafowej odbywa się na podstawie dokumentacji 
technicznej dostarczonej przez producenta rozdzielnic. Wytwórca rozdzielnic dostarcza 
również elementy łączeniowe w postaci śrub, wkrętów, łączników zatrzaskowych, fabrycznie 
przygotowanych elementów łączeniowych. Składanie rozdzielnic szafowych obywa się 
w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy złożenia obudowy rozdzielnicy. Drugi zaś złożenia tzw. 
wkładu montażowego który zawiera elementy potrzebne do zamontowania podzespołów 
elektrycznych rozdzielnicy. Zalicza się do nich: listwy i wsporniki TH 35mm, listwy i profile do 
mocowania aparatów w pionie, wsporniki do mocowania przewodów i kanałów kablowych. 
Po wykonaniu wkładu (kastety) montuję się go w obudowie rozdzielnicy. Wszystkie czynności 
mechanicznego montażu odbywają się przy użyciu narzędzi ręcznych i elektronarzędzi. 
Wykorzystuję się przede wszystkim wkrętaki ręczne i mechaniczne, klucze płaskie i nasadowe, 
wkrętarki i wiertarki.  

Mniej skomplikowany jest montaż rozdzielnicy skrzynkowej. Wykonane przez producenta 
skrzynki są gotowymi zestawami przystosowanymi do montażu aparatów elektrycznych a 
niejednokrotnie są w nie wyposażone. Zazwyczaj zamówione u producenta elementy składowe 
rozdzielnicy skrzynkowej dostarczane są w wielu partiach, które należy zmontować i 
wzajemnie połączyć. Dla rozdzielnic skrzynkowych są to zazwyczaj następujące elementy:  
− skrzynki z pokrywami, 
− uszczelki, dławice i zaślepki, 
− szyny i płyty montażowe, 
− maskownice i kształtki kablowe. 

Producent zapewnia również niezbędne akcesoria montażowe takiej jak: śruby, podkładki 
uchwyty dystansowe, zamki. Podczas składania skrzynek w jedną całość rozdzielnicy 
czynności mechanicznego montażu odbywają się przy użyciu narzędzi ręcznych 
i elektronarzędzi. Przykładowe wskazówki dotyczące montażu akcesoriów i łączenia skrzynek 
przedstawiono na rys 20 w rozdziale 4.4. 
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Najprostsze pod względem montażu mechanicznego są rozdzielnice tablicowe. Duża część 
tych rozdzielnic jest już zmontowana i wyposażona fabrycznie we wsporniki montażowe, 
osłony, płyty dławicowe, drzwiczki i listwy zaciskowe. Tylko indywidualne konfiguracje tych 
rozdzielnic wymagają mechanicznego montażu, zgodnie z dołączoną instrukcją. 

 Mając zmontowaną rozdzielnicę należy ja przymocować do podłoża na stałe. 
W zależności od typu rozdzielnicy spotyka się różne sposoby instalowania rozdzielnic niskiego 
napięcia. Rozdzielnice tablicowe zazwyczaj mocuje się do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych bezpośrednio na ścianie. Wymaga to częściowego demontażu rozdzielnicy 
(drzwiczki, pokrywy, osłony) w celu zaznaczenia otworów pod kołki rozporowe. Rozdzielnice 
tablicowe mogą być montowane również we wnękach czyli pod tynkiem. Po przygotowaniu 
wnęki rozdzielnicę przytwierdza się do podłoża wnęki kołkami rozporowymi a następnie 
obrzeża gipsuje. 

Rozdzielnice skrzynkowe mocowane są do podłoża jako naścienne. Aby jednak połączone 
wzajemnie skrzynki przymocować do podłoża trzeba najpierw wykonać ramę do której 
przykręca się skrzynki rozdzielnicy. Zazwyczaj są to połączenia śrubowe. Ramę do ściany w 
sposób pewny mocuje się przy pomocy kołków rozporowych.  

Rozdzielnice szafowe ze względu na sposób wykonania (wolno stojące i przyścienne) 
i duże wymiary usytuowane są zwykle we wnękach lub przy ścianach. Szafy rozdzielnic 
mocuje się do posadzki aby nie wystąpiło przesunięcie rozdzielnicy. Obywa się to zazwyczaj 
przy użyciu kołków rozporowych o większych wymiarach niż dla rozdzielnic tablicowych 
i skrzynkowych.  
 
Montaż podzespołów elektrycznych rozdzielnicy  

Wykonanie montażu podzespołów zależy od rodzaju rozdzielnicy oraz jej parametrów 
znamionowych. Nowoczesne typy rozdzielnic przystosowane są do instalowania aparatury 
modułowej na standardowej szynie 35 mm. Zaletą urządzeń w obudowie modułowej jest 
łatwość montażu wynikająca ze znormalizowanych wymiarów i prostego montażu 
w rozdzielnicy. Aparaty modułowe wyposażone są w zatrzask który umożliwia szybki montaż 
na wspornikach montażowych TH 35 mm. Ten rodzaj montażu jest standardem 
w rozdzielnicach tablicowych a także częściowo jest wykorzystywany w rozdzielnicach 
skrzynkowych i szafowych. Rys. 25 przedstawia sposób montażu aparatury modułowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 25. Zatrzask umożliwiający montaż na wspornikach montażowych TH 35 wg [11] 

 
W rozdzielnicach skrzynkowych oprócz modułowego montażu aparatów stosuje się 

tradycyjne sposoby oparte na wykorzystaniu wkrętów lub złącz śrubowych. Dotyczy to przede 
wszystkim pojedynczych skrzynek w których montuje się aparaty o większych gabarytach niż 
wymiary aparatury modułowej. Do tych aparatów można zaliczyć: rozłączniki izolacyjne 
i bezpiecznikowe, podstawy bezpieczników instalacyjnych i mocy, układy szyn zbiorczych oraz 
zaciski przyłączeniowe. W celu maksymalnego uproszczenia i skrócenia montażu aparatów w 
rozdzielnicy skrzynkowej stosuje się gotowe zestawy skrzynek wyposażonych w odpowiednią 

Zatrzask 
montażowy  
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a) b) c) 

aparaturę elektryczną. Gotowe zestawy można zamówić u producenta rozdzielnic 
skrzynkowych. Rys. 26 przedstawia przykładowe zestawy skrzynek rozdzielnic skrzynkowych. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 26. Zestawy skrzynek wg [9] : a) z zaciskami, b) z bezpiecznikami mocy, c) z rozłącznikiem izolacyjnym 

 
W rozdzielnicach szafowych o prądach rozdzielnych do 630 A i mniejszych stosuje się 

montaż aparatów modułowych na wspornikach TH, które są przymocowane do szkieletu 
wsporczego rozdzielnicy. Większe aparaty takie jak: rozłączniki izolacyjne, podstawy 
bezpieczników instalacyjnych, główne wyłączniki montowane są bezpośrednio do szkieletu 
wsporczego za pomocą połączeń śrubowych. Przedstawiony sposób montażu aparatury 
elektrycznej daje dużą elastyczność w razie późniejszej rozbudowy lub modyfikacji. Rys. 27 
przedstawia zamontowane aparaty elektryczne w rozdzielnicach szafowych do 630 A. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 27.  Widok ogólny zamontowanych aparatów elektrycznych w rozdzielnicy 
szafowej do 630A wg [12] 
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Rozdzielnice szafowe o prądach rozdzielnych do 6000 A posiadają najczęściej aparaty 
elektryczne montowane na stałe do szyn nośnych mocowanych do konstrukcji szkieletowej 
rozdzielnicy. Spotyka się również montaż aparatów modułowych, które mogą być stacjonarne 
wtykowe lub wysuwane. Umożliwia to łatwe przystosowanie rozdzielnicy do indywidualnych 
potrzeb odbiorcy. Moduły montowane są najczęściej z przodu rozdzielnicy szafowej i mogą 
nimi być: wyłączniki samoczynne, rozłączniki bezpiecznikowe, układy sterowania itp. W wielu 
przypadkach celem uproszczenia, skrócenia i prawidłowego montażu aparatów 
w rozdzielnicach szafowych zamawia się gotowe szafy rozdzielcze wykonane przez 
producenta rozdzielnic zgodnie z nadesłaną dokumentacją techniczną. 
 
Sprawdzanie stanu technicznego montowanego wyposażenia  

Czynnością niezbędną do wykonania przed zamontowaniem wyposażenia rozdzielnicy jest 
sprawdzenie stanu technicznego montowanych podzespołów. Sprawdzenie to polega przede 
wszystkim na oględzinach aparatów elektrycznych. Sprawdza się czy nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz wykonuje się próbę mechanizmów łączników załącz – wyłącz. 
Dodatkowo sprawdza się dane techniczne zgodne z dokumentacją techniczną, normami 
i przepisami.  

Stan techniczny montowanego wyposażenia należy sprawdzić poprzez wykonanie 
pomiarów. Powszechnie wykonywanym pomiarem jest pomiar rezystancji izolacji torów 
prądowych głównych i obwodów pomocniczych. Rezystancja izolacji każdego ze styków 
głównych względem pozostałych uziemionych styków nie powinna być mniejsza od 50 MΩ. 
Pomiar ten należy wykonać miernikiem o napięciu pomiarowym 1000 V. Jako drugie badanie 
któremu podlega wyposażenie rozdzielnicy jest pomiar rezystancji zestyków. Rezystancja 
zestyków głównych torów prądowych powinna być zgodna z danymi wytwórcy. 
Dla wyposażania o większych prądach znamionowych należy również wykonać pomiar 
dotyczący nastawienia i sprawdzenia wyzwalaczy termicznych i elektromagnetycznych. 
Wyzwalacze termiczne powinny zadziałać przy prądzie o natężeniu równym 1,5 In. 
Wyzwalacze elektromagnetyczne powinny zadziałać przy prądzie nastawionym.  
 
4.7.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są zasady montażu mechanicznego rozdzielnic niskiego napięcia? 
2. Jakie są zasady montażu podzespołów rozdzielnic niskiego napięcia? 
3. Jakie narzędzia należy stosować do montażu mechanicznego i podzespołów rozdzielnic 

niskiego napięcia?  
4. Jakie są czynności dotyczące oceny stanu technicznego montowanego wyposażenia?  
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
 Dobierz narzędzia do montażu mechanicznego rozdzielnicy niskiego napięcia.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją montażu rozdzielnicy niskiego napięcia,  
2) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
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3) samodzielnie dobrać właściwe i potrzebne narzędzia do wykonania montażu 
mechanicznego rozdzielnic, 

4) uzasadnić wybór. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna – instrukcja montażu rozdzielnicy niskiego napięcia,  
− zestaw narzędzi monterskich, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  
 Wykonaj montaż mechaniczny rozdzielnicy niskiego napięcia.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją montażu rozdzielnicy niskiego napięcia,  
2) dobrać narzędzia monterskie do montażu mechanicznego, 
3) samodzielnie wybrać właściwe i potrzebne narzędzia do wykonania montażu 

mechanicznego rozdzielnic, 
4) samodzielnie wybrać elektronarzędzia i elementy umożliwiające mocowanie rozdzielnic do 

podłoża, 
5) uzasadnić wybór, 
6) określić sposób montażu i jego wykonanie, 
7) zmontować rozdzielnicę, 
8) przymocować rozdzielnicę do podłoża.  
 

 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja montażu rozdzielnicy niskiego napięcia,  
− zestaw narzędzi monterskich, 
− rozmontowana rozdzielnica niskiego napięcia, 
− elektronarzędzia i elementy umożliwiające mocowanie rozdzielnic do podłoża (kołki 

rozporowe, kotwy),  
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3   
 Dobierz narzędzia do montażu mechanicznego podzespołów rozdzielnic niskiego napięcia. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją montażu podzespołów rozdzielnicy niskiego napięcia,  
2) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
3) samodzielnie dobrać właściwe i potrzebne narzędzia do wykonania montażu 

mechanicznego podzespołów rozdzielnic, 
4) uzasadnić wybór. 
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 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− instrukcja montażu podzespołów rozdzielnicy niskiego napięcia,  
− zestaw narzędzi monterskich, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4            
 Oceń stan techniczny podzespołów elektrycznych przeznaczonych do montażu 
rozdzielnic.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z wymaganym zakresem badań i pomiarów dotyczących podzespołów 
elektrycznych o napięciu do 1 kV,  

2) zapoznać się z podzespołami przeznaczonymi do montażu w rozdzielnicach niskiego 
napięcia, 

3) samodzielnie określić czynności umożliwiających ocenę stanu technicznego 
zgromadzonych podzespołów elektrycznych, 

4) uzasadnić wybór,  
5) wykonać badania i pomiary dla zgromadzonych podzespołów elektrycznych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna zawierająca wymagany zakres badań i pomiarów dotyczących 

łączników o napięciu do 1 kV, 
− aparaty elektryczne, 
− megaomomierz lub uniwersalny miernik izolacji MIC–1 o napięciu pomiarowych 1000V, 
− instrukcje obsługi mierników, 
− omomierz – multimetr do pomiaru małych rezystancji, 
− instrukcja obsługi miernika, 
− przybory do pisania,  
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 5            
 Zamontuj wyposażenie rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia.  

 
 Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z dokumentacją techniczną montażu rozdzielnicy tablicowej niskiego 
napięcia, 

2) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
3) samodzielnie wybrać aparaty elektryczne na podstawie schematu ideowego rozdzielnicy 

tablicowej, 
4) samodzielnie wybrać narzędzia do montażu wyposażenia rozdzielnicy tablicowej, 
5) uzasadnić wybór, 
6) zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną w odpowiedniej kolejności wybrane 

aparaty elektryczne. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna (schemat ideowy rozdzielnicy) montażu rozdzielnicy tablicowej 

niskiego napięcia, 
− model rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia, 
− aparatury elektryczne, 
− narzędzia monterskie (wkrętaki i szczypce), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 6      
 Zamontuj wyposażenie rozdzielnicy skrzynkowej niskiego napięcia.  
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z dokumentacją techniczną montażu rozdzielnicy skrzynkowej niskiego 
napięcia, 

2) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
3) samodzielnie wybrać aparaty elektryczne na podstawie schematu ideowego rozdzielnicy 

skrzynkowej, 
4) samodzielnie wybrać narzędzia do montażu wyposażenia rozdzielnicy skrzynkowej, 
5) uzasadnić wybór, 
6) zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną w odpowiedniej kolejności wybrane 

aparaty elektryczne. 
 
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna (schemat ideowy rozdzielnicy) montażu rozdzielnicy 

skrzynkowej niskiego napięcia, 
− model rozdzielnicy skrzynkowej niskiego napięcia, 
− aparatury elektryczne, 
− narzędzia monterskie (wkrętaki i szczypce), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 7 
 Zamontuj wyposażenie rozdzielnicy szafowej niskiego napięcia.  
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z dokumentacją techniczną montażu rozdzielnicy szafowej niskiego napięcia, 
2) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
3) samodzielnie wybrać aparaty elektryczne na podstawie schematu ideowego rozdzielnicy 

szafowej, 
4) samodzielnie wybrać narzędzia do montażu wyposażenia rozdzielnicy szafowej, 
5) uzasadnić wybór, 
6) zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną w odpowiedniej kolejności wybrane 

aparaty elektryczne. 
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 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− dokumentacja techniczna (schemat ideowy rozdzielnicy) montażu rozdzielnicy szafowej 

niskiego napięcia, 
− model rozdzielnicy szafowej niskiego napięcia, 
− aparatury elektryczne, 
− narzędzia monterskie (wkrętaki i szczypce), 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.7.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) wykonać montaż mechaniczny polegający na zmontowaniu rozdzielnic i 

przymocowaniu do podłoża?   
2) dobrać niezbędne narzędzia do montażu mechanicznego rozdzielnic 

niskiego napięcia?   
3) na podstawie dokumentacji technicznej dokonać montażu 

w odpowiedniej kolejności wyposażenia rozdzielnic niskiego napięcia?    
4) dobrać niezbędne narzędzia do montażu wyposażenia rozdzielnicy?   
5) zamontować wyposażenie rozdzielnicy tablicowej niskiego napięcia?    
6) zamontować wyposażenie rozdzielnicy skrzynkowej niskiego napięcia?    
7) zamontować wyposażenie rozdzielnicy szafowej niskiego napięcia?    
8) dokonać oceny stanu technicznego montowanych podzespołów 

rozdzielnic niskiego napięcia?    
9) wykonać pomiar rezystancji izolacji głównych torów prądowych 

aparatów łączeniowych montowanych w rozdzielnicy?    
10) wykonać pomiar rezystancji zestyków głównych torów prądowych 

aparatów łączeniowych montowanych w rozdzielnicy?   
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4.8. Zasady wykonania połączeń elektrycznych między 
podzespołami elektrycznymi rozdzielnicy  

 
4.8.1. Materiał nauczania  
 
 W rozdzielnicach niskiego napięcia w celu rozdziału energii – prądów na poszczególne 
obwody należy wykonać połączenia elektryczne między zamontowanymi aparatami 
zabezpieczającymi, ochronnymi, sterującymi. W tym celu można posłużyć się przewodami lub 
elementami łączeniowymi stosowanymi do wykonywania połączeń elektrycznych aparatów 
stosowanych w rozdzielnicach niskiego napięcia. 
 Stosując przewody do wykonywania połączeń elektrycznych między aparatami należy 
pamiętać o przekroju znamionowym oraz napięciu izolacji. Połączenia przy użyciu przewodów 
są szczególnie przydatne w rozdzielnicach tablicowych o niewielkiej liczbie zamontowanych 
aparatów. Używa się w tedy przewodów miedzianych jednożyłowych, jednodrutowych lub 
wielodrutowych o izolacji polwinitowej typu DY i LY. Zaleca się wykonywanie połączeń 
przewodami o przekrojach co najmniej 2,5mm2 oraz o wytrzymałości izolacji na napięcie 
300/500 V. Przekrój przewodów, którymi zamierza się wykonać połączenia między aparatami 
należy określić stosując następujące kryterium: 
− dobór ze względu na nagrzewanie prądem roboczym, 
− dobór ze względu na nagrzewanie prądem przeciążeniowym, 
− dobór ze względu na nagrzewanie prądem zwarciowym.  

W celu poprawy styku między przewodem a zestykiem aparatu elektrycznego 
na odizolowane części przewodów zaprasowuje się końcówki kablowe. Dla aparatów 
montowanych w rozdzielnicach szafowych jest to konieczne ponieważ posiadają zaciski 
przyłączeniowe śrubowe. Dodatkowo w celu lepszej identyfikacji poszczególnych przewodów 
zakłada się na nie oznaczniki dla poszczególnych faz oraz przewodów neutralnych 
i ochronnych. 

Połączenia przewodowe między aparatami elektrycznymi można zastąpić szynami 
łączeniowymi czyli wykonać połączenia grzebieniowe lub sztyftowe. Rys. 28 przedstawia 
szynę łączeniową oraz wykonane połączenie między aparatami modułowymi montowanymi 
w rozdzielniach niskiego napięcia.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 28. Szyna łączeniowa sztyftowa oraz połączenie szyną grzebieniową aparatów modułowych wg [11] 
 

Szyny łączeniowe do połączeń aparatów modułowych wykonywane są najczęściej 
o przekroju 16mm2 lub 10mm2. Posiadają od 1 ÷ 4 biegunów (L1, L2, L3, N) o długościach 
w modułów od 12 ÷ 57mm. Szyny wykonuje się na napięcie 230/400V.  
 W rozdzielnicach o dużej liczbie zamontowanych aparatów elektrycznych w celu podziału 
biegunów dla poszczególnych aparatów stosuje się:  
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− listwy przyłączeniowe izolowane i nie izolowane, 
− modułowe bloki listew rozdzielczych, 
− modułowe bloki rozdzielcze, 
− bloki rozdzielcze przelotowe. 

Listwy przyłączeniowe izolowane lub nie izolowane instaluje się zazwyczaj 
w rozdzielnicach tablicowych. Montowane za pomocą wkrętów lub na wsporniku izolacyjnym 
listew przyłączeniowych. Posiadają obciążalność prądową od 80 ÷100 A i są przystosowane 
do łączenia przewodów o przekrojach od 1,5 ÷ 25 mm2. 

Modułowe bloki listew rozdzielczych montowane w rozdzielnicach tablicowych 
skrzynkowych oraz szafowych. Przystosowane do montażu na wsporniku TH 35 
lub za pomocą wkrętów. Posiadają obciążalność prądową od 40 ÷ 125 A i mogą łączyć 
przewody bez lub z końcówkami kablowymi.  

Modułowe bloki rozdzielcze montowane tylko na wsporniku TH 35 w rozdzielnicach 
tablicowych skrzynkowych i szafowych. Obciążalność prądowa od 160 ÷ 200 A 
przystosowane do łączenia przewodów o żyłach w postaci drutu lub linki z końcówkami 
kablowymi. 

Bloki rozdzielnice przelotowe montowane na wsporniku TH 35 lub za pomocą śrub. 
Obciążalność prądowa do 300 A, przystosowane do łączenia przewodów od 16 ÷ 120 mm2. 
Rys. 29 przedstawia elementy łączeniowe stosowane w rozdzielnicach niskiego napięcia. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 29.  Elementy łączeniowe wg [11]: a) listwy przyłączeniowe izolowane i nie izolowane, b) modułowe 

bloki listew rozdzielczych, c) modułowe bloki rozdzielcze, d) bloki rozdzielcze przelotowe 
 
 W rozdzielnicach szafowych od dużych prądach rozdzielanych (powyżej 630 A) 
przyłączenia aparatów i połączenia między nimi wykonuje się miedzianymi przewodami 
szynowymi. Aparaty są bezpośrednio montowane na profilach szynach rozdzielczych. Drugi 
sposób polega na tym, że poszczególne aparaty łączy się szynami stosując połączenia śrubowe  
 Wykonanie połączeń elektrycznych między aparatami zamontowanymi w rozdzielnicy, 
powinno odbywać się przy użyciu odpowiednich narzędzi montażowych do których można 
zaliczyć: 
− szczypce do odizolowywania, 
− szczypce płaskie, 
− szczypce uniwersalne, 

a) b) 

c) d) 
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− szczypce zaciskowe do zaprasowywania końcówek kablowych,  
− obcinaczki boczne, 
− wkrętaki płaskie i krzyżakowe różnych rozmiarów. 

Obecnie rozpowszechnione i bardzo popularne są narzędzia uniwersalne, które stosowane 
są również do pracy pod napięciem. W celu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
posiadają nałożoną warstwę izolacji o wytrzymałości do 1000 V.  
  
4.8.2. Pytania sprawdzające       
 
 Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jak można scharakteryzować połączenia elektryczne wykonywane między podzespołami 

rozdzielnic niskiego napięcia? 
2. Jaki rodzaj przewodów stosuje się do połączeń elektrycznych między podzespołami 

rozdzielnicy? 
3. Według jakich kryteriów należy dobierać przekrój przewodów przeznaczonych 

do wykonania połączeń elektrycznych podzespołów rozdzielnicy? 
4. Jakie narzędzia należy stosować do wykonywania połączeń elektrycznych podzespołów 

rozdzielnicy? 
 
4.8.3. Ćwiczenia          
 
Ćwiczenie 1 
 Wybierz przewody i narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych dla: aparatów 
stanowiących wyposażenie rozdzielnicy, obwodów zasilających i odbiorczych rozdzielnicy 
niskiego napięcia.  
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze zdjęciami wyglądu przewodów i narzędzi monterskich stosowanych do 
wykonania przyłączeń elektrycznych aparatów elektrycznych, obwodów zasilających 
i odbiorczych rozdzielnicy niskiego napięcia 

2) zapoznać się z próbkami przewodów, 
3) zapoznać się z dokumentacją techniczną montażu rozdzielnicy niskiego napięcia, 
4) zapoznać się z wyglądem zgromadzonych narzędzi monterskich, 
5) dyskutować w grupie na temat właściwego wyboru przewodów i narzędzi do wykonania 

połączeń elektrycznych aparatów, obwodów zasilających i odbiorczych rozdzielnicy 
niskiego napięcia, 

6) wybrać właściwe przewody do wykonania połączeń, 
7) wybrać właściwe narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych wyposażenia 

rozdzielnicy, 
8) uzasadnić wybór, 
9) przykleić samoprzylepny pasek z właściwym symbolem do wybranych próbek przewodów 

przeznaczonych do wykonania połączeń elektrycznych. 
  
 Wyposażenie stanowiska pracy: 
− zdjęcia z katalogów producentów przewodów (z symbolami i opisem zastosowania), 
− zdjęcia z katalogów producentów narzędzi monterskich (z opisem zastosowania), 
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− dokumentacja techniczna wykonania montażu rozdzielnicy niskiego napięcia, 
− zestaw narzędzi monterskich, 
− próbki przedstawiające przewody (bez symboli), 
− samoprzylepne papierowe paski z symbolami przewodów, 
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Wykonaj połączenia elektryczne w rozdzielnicy tablicowej 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) zapoznać się z tekstem przewodnim do ćwiczenia, 
2) wykonać ćwiczenie zgodnie z tekstem przewodnim. 
  
 Tekst przewodni do ćwiczenia: 
 
Informacje (pytania prowadzące) 
1. Jaką rolę w instalacji elektrycznej pełni rozdzielnica tablicowa? 
2. Jakie wyróżnia się sposoby montażu aparatów elektrycznych w rozdzielnicach 

tablicowych?  
3. W jaki sposób można wykonać połączenia elektryczne między podzespołami rozdzielnicy 

tablicowej niskiego napięcia? 
4. W jaki sposób można wykonać połączenia elektryczne obwodów zasilających 

i odbiorczych rozdzielnicy tablicowej?  
5. Jaki typ przewodów można stosować do wykonania połączeń elektrycznych 

w rozdzielnicy tablicowej? 
6. Jaką rolę pełni dokumentacja techniczna podczas montażu rozdzielnic? 
7. Jaką rolę pełni schemat ideowy rozdzielnicy tablicowej podczas jej montażu?  
 
Planowanie (pytania prowadzące) 
1. Zaproponuj podzespoły rozdzielnicy. 
2. Zaproponuj sposób montażu podzespołów rozdzielnicy. 
3. Zaproponuj kolejność montowanych podzespołów rozdzielnicy. 
4. Zaproponuj sposób połączeń elektrycznych między wyposażeniem rozdzielnicy tablicowej. 
5. Zaproponuj sposób połączeń elektrycznych obwodów zasilających i odbiorczych 

rozdzielnicy tablicowej. 
6. Zaproponuj niezbędne narzędzia do wykonania prac montażowych i łączeniowych 

wyposażenia rozdzielnicy tablicowej. 
7. Zaproponuj sposób wykonania ćwiczenia. 
 
Ustalenie (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia rozmowy z uczniami) 
1. Ustalenie liczby i typu wyposażenia rozdzielnicy, 
2. Ustalenie sposobu montażu wyposażenia rozdzielnicy, 
3. Ustalenie kolejności montażu podzespołów rozdzielnicy, 
4. Ustalenie sposobu połączeń elektrycznych między wyposażeniem rozdzielnicy oraz 

obwodów zasilających i odbiorczych, 
5. Ustalenie narzędzi do wykonania montażu i połączeń elektrycznych wyposażenia 

rozdzielnicy. 
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Realizacja (zwrócenie uwagi na trudności i możliwości popełnienia błędu podczas wykonania 
ćwiczenia)  
1. Określ sposób montażu podzespołów rozdzielnicy. 
2. Określ kolejność montowanych podzespołów rozdzielnicy. 
3. Określ sposób połączeń elektrycznych między wyposażeniem rozdzielnicy oraz obwodów 

zasilających i odbiorczych.  
4. Określ narzędzia do wykonania czynności montażowych i łączeniowych wyposażenia 

rozdzielnicy. 
5. Zamontuj wyposażenie rozdzielnicy tablicowej zgodnie z wytycznymi określonymi 

w dokumentacji technicznej. 
6. Wykonaj zgodnie ze schematem ideowym połączenia elektryczne wyposażenia oraz 

obwodów zasilających i odbiorczych rozdzielnicy tablicowej.  
 
Sprawdzenie 
1. Czy określony sposób montażu jest zgodny z rodzajem wyposażenia rozdzielnicy? 
2. Czy określony sposób wykonania połączeń jest prawidłowy? 
 
Analiza (wskazówki dla nauczyciela do przeprowadzenia dyskusji) 
1. Która część ćwiczenia sprawiła Ci najwięcej trudności? 
2. Czy ćwiczenie zostało wykonane w całości prawidłowo? 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

− dokumentacja techniczna z tekstem przewodnim, 
− aparaty elektryczne stosowane w rozdzielnicach niskiego napięcia,  
− przewody elektryczne, 
− elementy do wykonywania połączeń elektrycznych w rozdzielnicy niskiego napięcia takie 

jak: szyny łączeniowe, listwy przyłączeniowe izolowane i nie izolowane, modułowe bloki 
rozdzielcze, 

− narzędzia monterskie,  
− literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów       
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) określić na podstawie dokumentacji technicznej sposób wykonania 

połączeń elektrycznych w rozdzielnicach niskiego napięcia?   
2) dobrać przewody oraz inne elementy potrzebne do wykonania połączeń 

elektrycznych w rozdzielnicach niskiego napięcia?    
3) dobrać niezbędne narzędzia do wykonania połączeń elektrycznych 

rozdzielnicy?   
4) na podstawie schematu ideowego wykonać połączenia elektryczne dla 

zamontowanego wyposażenia oraz obwodów zasilających rozdzielnicy 
tablicowej niskiego napięcia?   
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5.  SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ   
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawdziwa.  
5. Odpowiedzi udzielaj na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.  

6. Pracuj samodzielnie, gdyż tylko wówczas będziesz miał satysfakcję z wykonanego 
zadania. 

7. Kiedy udzielane odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego rozwiązanie 
na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas.  

8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut.  
Powodzenia!  

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH       
 
1. Napięciem znamionowym instalacji budynku mieszkalnego jest  

a) 220/380 V.  
b) 110/220 V.  
c) 250/500 V. 
d) 230/400 V.  
 

2. Złącze instalacji elektrycznej służy do 
a) połączenia instalacji odbiorczej z siecią energetyki zawodowej.  
b) połączenie przewodów przyłącza z wewnętrzną linią zasilająca.  
c) połączenia rozdzielnicy niskiego napięcia z licznikiem energii elektrycznej.  
d) połączenia sieci energetyki zawodowej z przyłączem. 

 
3. Wewnętrzną linią zasilającą jest 

a) linia elektroenergetyczna łącząca złącze z siecią energetyki zawodowej.  
b) linia doprowadzająca energię elektryczną do instalacji odbiorczej.  
c) linia elektroenergetyczna łącząca złącze z rozdzielnicą niskiego napięcia. 
d) linia łącząca przyłącze ze złączem. 
 

4. Symbol literowy AsXSn oznacza  
a) przewód do wykonania wewnętrznej linii zasilającej.  
b) przewód do wykonania przyłącza kablowego.  
c) przewód do wykonania przyłącza napowietrznego. 
d) przewód do wykonania połączeń elektrycznych w rozdzielnicy niskiego napięcia. 
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5. Symbol graficzny                    oznacza  
a) wyłącznik.  
b) rozłącznik.  
c) bezpiecznik. 
d) stycznik. 
 

6. Oznaczenie literowo cyfrowe D25 oznacza  
a) prąd znamionowy i charakterystykę czasowo-prądową.  
b) znamionową zwarciową zdolność łączeniową i prąd zwarciowy.  
c) liczbę biegunów. 
d) klasę ograniczania prądu zwarciowego i prąd zwarciowy. 
 

7. Główną różnicą między rozdzielnicą tablicową, a skrzynkową jest  
a) budowa i wyposażenie.  
b) niezawodności działania.  
c) napięcie znamionowe. 
d) bezpieczeństwo obsługi. 
 

8. Pomiarem określającym stan techniczny wyposażenia rozdzielnicy jest  
a) pomiar napięcia i częstotliwości.  
b) pomiar prądu roboczego.  
c) pomiar impedancji pętli zwarcia w obwodzie rozdzielnicy. 
d) pomiar rezystancji izolacji i styków. 
 

9. Oznaczenie IP… znajdujące się na obudowie rozdzielnicy służy do  
a) określania ochrony przed dotknięciem się do części pod napięciem i zabezpieczenia 

wyposażenia przed przedostaniem się ciał stałych i wody. 
b) określania ochrony przed uszkodzeniem izolacji wyposażenia rozdzielnicy 

i zabezpieczenia wyposażenia przed skutkami zwarcia. 
c) określania ochrony przed przepięciem i zabezpieczenia wyposażenia przed 

uszkodzeniem cieplnym w wyniku pojawienia się łuku elektrycznego.  
d) określania wytrzymałość mechaniczna rozdzielnicy i zabezpieczenia wyposażenia 

przed wnikaniem pyłów i osadów.  
 

10. Rozdział przewodu ochronno – neutralnego PEN na neutralny N i ochronny PE wykonuje 
się  
a) w rozdzielnicy.  
b) w przyłączu.  
c) w złączu. 
d) w wewnętrznej linii zasilającej.  
 

11. Odpowiednią wartością rezystancja izolacji obwodów rozdzielnicy jest  
a) 1000 Ω/V.  
b) 1000 kΩ/V.  
c) 1 MΩ/V. 
d) 100 Ω/V.  
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12. Odpowiednim przekrojem przewodu do wykonania połączeń elektrycznych w rozdzielnicy 
tablicowej jest  
a) 1 mm2.  
b) 1,5 mm2.  
c) 2,5 mm2.  
d) 10 mm2.  
 

13. Wspornik TH 35 mm w rozdzielnicy służy do  
a) montażu wyposażenia rozdzielnicy.  
b) instalowaniu rozdzielnicy do podłoża.  
c) wzmocnienia konstrukcji mechanicznej rozdzielnicy.  
d) montażu łączników o dużych wymiarach.  

 
14. W zwartej zabudowie mieszkaniowej wykonuje się przyłącza  

a) obwodowe.  
b) przelotowe.  
c) rozgałęzione.  
d) dzielone.    
 

15. Rękawice dielektryczne są niezbędne do  
a) montażu mechanicznego rozdzielnic.  
b) montażu połączeń elektrycznych rozdzielnic.  
c) pomiarów obecności napięcia.  
d) pomiarów i badań stanu technicznego rozdzielnicy.  

 
16. Odgromnik zaworowy stosowany jest podczas wykonania  

a) przyłączy napowietrznych.  
b) przyłączy kablowych.  
c) złączy napowietrznych.  
d) złączy kablowych.  
 

17. Rozdzielnice skrzynkowe przeznaczone są do rozdzielania prądów o wartości  
a) 100 A.  
b) 400 A.  
c) 1000 A. 
d) 4000 A.  
 

18. Próbę mechanizmów łączników załącz – wyłącz wykonuje się  
a) podczas sprawdzania poprawności połączeń elektrycznych rozdzielnic.  
b) podczas sprawdzenia stanu technicznego montowanych podzespołów rozdzielnicy.  
c) podczas pomiarów obecności napięcia.  
d) podczas pomiarów i badań stanu technicznego rozdzielnicy.  
 

19. Stan techniczny wyposażenia rozdzielnicy należy sprawdzić  
a) podczas montażu mechanicznego rozdzielnic.  
b) podczas wykonywania połączeń elektrycznych rozdzielnic.  
c) po zamocowaniu rozdzielnicy do podłoża.  
d) przed wykonaniem pomiarów w rozdzielnicach.  
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20. Listwy przyłączeniowe izolowane lub nie izolowane instaluje się zazwyczaj w  
a) rozdzielnicach tablicowych.  
b) rozdzielnicach skrzynkowych.  
c) rozdzielnicach szafowych.  
d) złączach kablowych i napowietrznych. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko.......................................................................................... 
 
Montowanie rozdzielnic niskiego napięcia 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź               
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1  a b c d  
2  a b c d  
3  a b c d  
4  a b c d  
5  a b c d  
6  a b c d  
7  a b c d  
8  a b c d  
9  a b c d  
10  a b c d  
11  a b c d  
12  a b c d  
13  a b c d  
14  a b c d  
15  a b c d  
16  a b c d  
17  a b c d  
18  a b c d  
19  a b c d  
20  a b c d  

Razem:  
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